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পভ ৪ পপি পাপা পি পাপাসপাসপাসপাপাস্পিসিপস্পপঠিউউতিউটউা পাপী কে জা টিন লে 
টে 

শ্রীলিনীরগ্ন পণ্ডিত 
সম্পাদিত 

বেঙ্গল নু কোম্পানী 
৩* নং কলেজ স্ত্রীট মার্কেট, 

কলিকাতা 

১৩২৭ 

মূল্য ছুই টাকা মাত্র 



বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 
কর্তৃক প্রকাশিত 

ভারত-মিহির প্রেসে ১ম হইতে ৭ম ফন্মা, 
আর, মনো এণ্ড কোংর প্রেসে 

৮, ৯) পরিশিষ্ট ১১ ২ ফন্মা ও টাইটেল গেজ, 

উৎসর্গপত্র, সুচী, নিবেদন প্রভৃতি 
ও 

মেট্ুকাফ, প্রির্টিং ওয়ার্কসে ১০) ১১১ ১২৩ ১৩ ফন্ম 
মুদ্রিত হইয়াছে 



ধাহার কৃপায় 

নক্সীস্সাহিতভ্য-পর্লিষত 

ও 

রামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত 

আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, 

সহবোদরাধিক স্সেহে যে খত্বিক আমাকে সাহিত্য-সাধনার 

প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়! দেন, 

রামেকন্দ্রনুন্দরের সহযোগিরূপে যিনি পরিষদের 

প্রতিষ্ঠা, অভ্যুদয়, বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্য 

অসক্কোছে আক্ঞবলি দিশ্বা গিস্ীছেন্ন, 

আমার সেই অগ্রজকল্প পুজনীয় 

ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয়ের 

উদ্দেশে 

তাহারি প্রি রামেশ্ত্রহন্দরের চরিত-কথা 

অর্পণ করিলাম । 





নিবেদন 
আচাধ্য রামেন্তসন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, 

বিভিন্র*সংবাদ ও সাময়িক পত্রে তাহার সম্বন্ধে থে সন্দর্ভগ্রলি বাহির 

হয়, সইপ্তলি ও আরও কয়েক জন মনীষীর দ্বারা স্বারও কয়েকটি 

প্রবন্ধ লিখাইয়া লইয়। “আচাধ্য রামেজ্ত্স্ুন্দর” নামে একখানি সংগ্রভ- 

পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্প করি। আমার এই সঙ্কল্পের কথা প্রথমেই 

আমি পৃজনীয় শ্রীযুক্ত খগেন্্রনীথ চট্টোপাধ্যায় (ঘিনি এখন বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদের ও রামেক্জসুন্বর-স্থৃতি-সমিতির সম্পাদক ) দাদা 

মহাশয়ের কাছে জানাই। আমার কথা শুনিয়া তিনি আমার 

বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং বলেন--“কাজটা করিয়া তুলিতে 
পারিলে, রামেন্্রস্বৃতির একটি সুন্দর নিদর্শন ও বাঙ্গালার সাভিত্য- 

সম্পদ সংরক্ষণের উপায় হইবে ।” 

তাহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কথা কয়টা" বাহির 

হইল, তাহা! সহজে হজম করিতে না পাবিয়া আমি ভক্তিভাজন 

মহামভোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত 

হই। তিনিও এ স্থরে সর মিলাইয়া বলিলেন,-এগুলি সংগ্রহ 

ও সম্পাদন করে বের করতে পার্লে খুব একটা ভাল কাজ হয়। 

আর এটাঁর প্রকাশ দ্বারা রামেন্ছের স্থৃতি-রক্ষার কাজটাকেও এগিয়ে 

দেওয়। হবে|” এই বলিয়া তিনি তাহার লিখিত প্রবন্ধটি আমায় 

প্রকাশের অশ্নমতি দিলেন । 

যুক্ত শাস্থী মহাশয়ের প্রবন্ধটিকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য প্রবন্ধ- 

লেখকগণের নিকট গমন করিলাম, তাহারা সকলেই তাহাদের লিখিত 



৮৩ 

প্রবন্ধগুলিও আমীর সম্পাদিত এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে সানন্দে 
সম্মতি দিলেন। এই প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ব্যতীত আরও অক 

মনীষীকে রামেন্দ্রবাবু সম্বদ্ধে কিছু কিছু লিখিয়া দিবার জন্য ধরিলাম, 

ছুই একজন ব্যতীত তাহাদের প্রায় সকলেই আমার নিবেদনে কর্ণপাতি 
করিলেন। তবে তাহাদের লেখাগুলি সময়মত না পাওয়ায়, এগুলি 
ঠিকমত সাজাইতে পারিলাম না। তিন চারি জনের লেখা এত 

শেষাশেষি পাইলাম যে, তাড়াতাড়ি পুন্তক বাহির করার হাঙ্গামায় 
এগুলিতে বর্ণীশুদ্ধি রহিয়া গেল। যদি কখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 

সংস্করণ হয়, সে সময়ে এ সমস্ত ত্রটি শোধরাইবার চেষ্টা করিব। 
ধাহারা তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি 

এবং ধাহারা এই গ্রন্থের জন্য নৃতন করিয়। প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন, 
তাহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক কুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

তাহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যেই আজ আমি পরলোকগত আচাধ্য 
রামেক্্রক্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পবিত্র স্থৃতির উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি 

প্রদানে সমর্থ হইলাম । 

সকলের লিখিত গ্রবন্ধের শেষে পরামেন্দ্র-কথা” নীম দিয় আমি 

রামেন্্র বাবুর জীবন-কথা ও তাহার কীন্তির পরিচয় দিবার চেষ্ট 

করিয়াছি। উপকরণ ও সময়াভাব হেতু ইহার মধ্যেও অনেক ত্রুটি 
রহিয়া গিয়াছে । 

আমার শ্নেহাম্পদ ও কল্যাণীয় বন্ধু কুমীর শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা 
তাহার পূজনীয় পিতা মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হষীকেশ লাহা বাহাছুরের 

নাষে যে “হধীকেশ-সিরিজ” বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এই 
্রন্থথানিকে নেই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রস্থরূপে মনোনীত করিয়া আমাকে 

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। 



৩/০৩ 

চিত্রা দ্বারা স্থশোভিত করিয়া এরূপভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি 

মর্থ হইতাম না, যদি শ্রীমান্ নরেন্ত্রনাথ, পৃজনীয় শ্রীযুক্ত খগেন্্ দাদা ও 
রামেন্-শিষ্য, উহার দয শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ 
ইহার/জন্য অর্থ সাহাষ্য না করিতেন। এই সাহায্যের জন্য আমি 
কায়»নোবাক্যে শ্রীভগবানের কাছে ইহাদের মঙ্গল কামন] করি। 

এতদ্বযতীত আমীর অনেক বন্ধু ও রামেন্দ্-গুণান্থ্রাগী ব্যক্তি এই 

্ন্থ-প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন । 

৬রামেন্দ্রবাবুর পত্বী মহোদয়। এই গ্রন্থে তাহার পুজনীর স্বামীর 
লিখিত “সাহিত্য-সম্মিলন” নামক প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিবার অর্ধিকার 
প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপরূত করিয়াছেন। পুজনীয় 
যুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্থকুমার রার চৌধুরী মহাশ্রগণ ব্লক ও 
বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সোদরোপম বন্ধু 

শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র মহাশয় যদি শেষ রক্ষা না করিতেন তবে বোধ হয় 
আমার দ্বারা এ কার্য শেষ হওয়া কঠিন হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 

হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়গণের 
নিকট হইতে প্রফাদদি সংশোধন-কার্যে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। 

ই'হাদের সকলের নিকটে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! জানাইতেছি। 
আমার নিজের অনিচ্ছাকৃত শত ক্রুটা সত্বেও, বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক 

লিখিত রামেন্ত্রকথা যদি কোন রামেন্ত্র-ভক্তের মনোরঞ্জন কৰিতে 

সমর্থ হয়, তবে আমার সমস্ত শ্রম সফলজ্ঞান করিব। 

মহালয়া নিবেদক 
২৫শে আশ্বিন, ১৩২৭ 



শ্ীম্ত্ত ননিননী বাবুল ০ 

কান্তকবি রজনীকান্ত 

স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের 

বিস্তৃত ঈ্ীবন-চরিত ও কাব্যালোচন।, কবি-লিখিত 

হাসপাতালের রোজনাম্চা, 

শ্নহ 

বহু চিত্রশোন্ডিত হহস্্রা 

আগামী ১ল! মাঘ 

বাহির হইবে। 



প্র বঙ্গের 

ক্রমিক সং 

টি 

সূচীপত্র 

লেখক 
লি সিল সিটি সিটি ৯৫ 

নহাঘভোপা ধ্যায় শ্রীঘুক্ত হরপ্রসাপ শাগ্ী ' .*, ১ 
শ্রীধৃক্ত স্ুরেশচন্জর সমাজপতি ১, 

নাননীয় মভারাজা। শ্যব শ্রীনুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী 
বাহাদুর ... 

শীযুক্ত ভীরেন্বনাথ দত্ত 

শীধুক্ত আর কিমুর। রঃ 

শ্রধৃক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

রাষ সাভেব শ্রীধুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র 

শীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর **, 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত 

শীমুক্ত জলধর সেন 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রুষ্ণবিহারী ৪ 

».. আীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র 

» শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গু& 
শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দত্র দাশ গুপ্ত 

শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ... 

অধ্যাপক ডাক্তীর শ্রীযুক্ত রাধাকমল 

মুখোপাধ্যাব 

০ ৯৮ 

৮৯৮ খৎ 
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হো পিএ, পাহংযাতির্ি গু কাহিউ এমা (তি দিনে ও 4৮ পাটি হিতে দইটগে 

আরোহন করিস আসি তে লা্মবাও বিহার এরার্েি। 
ণ খর নহীন দিলে তম ডেমো শা ৪ নক শুর টি পৰা বি্ীতাণ ততো 

বিছংগথগ্জে হী বেরা ওলী শানাকরিমনিিন। সী ছু নো 3 তাত, বত 
তের হমদের ৪2 নহি এগৃঙরস নিও এপার ভুরি ৩মিহ) হিতে হুদ আমতা, 
এবপর্মি ভোমরা পান ভিত কািতনি। 
দিনও হলি দা দিপা ভোখাণা পনির নিলো এডি করি । ভপসস্থা মা 

মিশর, নিদিতুতি নু ওপার 2 গুলি) হোবাখটপুন্ধত আনিটভোকো লিদবএভিযাননা 
0, ্  । 

| কিনে তেকপ্র প্রানি ঠাসা পামাসতা বহতা উর দ্ীবা কাত 
এন প্রিমিও লা পা তিরিদিন কুমিহেসাত দা কিতা ছে এরা 
প্রেম পু আনি ভোমীনকা পানর এভিনামর কাতিতোরধি। 

নর্তি গতিময় সারথি হানি এ দি এই বনিক নিন থিসমাপায়ে জাননা পারি এই 
: দিকপাল মেএছে হয সারা 28 কে ধরণী কী নাত বা বীবাদীকো এশা এভন, 

হনয় ৎ ভিত এর দার হৃতিক শির আনি সা এস্যানকো আপ্সুন বারা । এন (তোমা? 

ঠপিধ এিদ্ঘকহিেছি 1 

ভি এসিল্ তর ভিউ কান 
[. নিন, এপ নিলি 
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ভাব তর । 
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8. উাইটধহিও? ০ রে ঠা ( ) 
্ উঠ :5৮৯ ঢা ৯ 

সহ নি 108৯ লেখক 

মহামহোপীর্তায পিত্তি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ দি আই ই 

রামেন্্র বাবু এত অন্ন দিন হইল আমাদের ছাড়িয়। গিয়াছেন যে, 
তিনি যে আর আমাদের মধ্যে নাই, এ কথা এখনও আমরা ধারণা করিতে 

পারিতেছি না । এখনও যেন মনে হইতেছে, তিনি রোগশব্যায় শুইয়া 

আছেন; এখনও যেন আশা! হইতেছে, তিনি আবার সারিয়া উঠিয়া! তাহার 

এই প্রিয় সাহিত্যপরিষদ-মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন | 
আমার এই ভ্রম কিন্তু ক্রমে ক্রমে বড় কষ্ট দিয়া ঘুচিতেছে। আমার নিজের 

পড়ার ঘর হইতে তাহার পড়ার ঘর দেখা যায়। ভ্রমবশতঃ, পাঁচ বৎসর 

ধরিয়! প্রত্যহ যেমন দিন রাত্রে পাঁচ ঝর দশ বার তাহার বাড়ী বাইতাম, 
এখনও সেইবপ যাইবার জন্য দুই তিনবার উঠিয়াছি, এবং তিনি আর 

নাই, এই কথা মনে পড়ায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বগিয়! পড়িয়াছি; পাঁচ 
বৎসর সত্য সত্যই আমরা পরমানন্দে ছিলাম | সাহিত্য-নংসারে, সুখে 
দুঃখে, আপনে বিপদে, আমরা সর্বদাই মিলিত হইতাম। যে কোনও অবস্থায় 

রামেন্্র মন খুলিয়৷ আমাকে পরামর্শ দিত, উপদেশ দিত, সে আমাকে 

কতই ভক্তি করিত, ভালবাদিত। শেষ তাহার পরিবাঁরবর্গের মুখে গুনিলাম 

যে, সে আমারই জন্য পটলডাঙ্গীয় বাঁস! করিয়াছিল এবং নান! বিশ্ব সত্তেও সে 

এখান হইতে যাইতে চাহে নাই। এ কথা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে ; 
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কিন্ত সে শ্াঘ৷ প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব কাহার কাছে? সেত 

আর ধরাবামে নাই। 

মনের অনেক মলা কাটিয়া যায়। কিন্তু শোক লইয়া ত মানুষে থাকিতে পারে 

না। শোক চাপা দিয়া আবার তাহাকে কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে সকল 

কার্ধ্যই করিতে হয়। আজি এ সভায়--এ পবিত্র শৌকসভায়--একটি কঠোর 
কর্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি; আসিয়াছি প্রকাশ্তভাবে রামেন্ের জন্য 

শোক করিতে, নিজের মন প্রবৌধ মান্ুফ আর না মানুক, তাহার পরিবার- 

বর্গকে প্রবৌধ দিতে, হয় ত তাহার পবিত্র স্থৃতি রক্ষা করিতে । এ কর্তব্য 

কঠোর বলিতেছি কেন? যে হেতু এ সব প্রক্বাশ্ত ভাবে করিতে হইতেছে। 
এ সভার উদ্বোধনে রামেন্ত্র সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে হয়। 

আমি তাহা পারিব না । আমি বক্ততায় এখনও এত অভ্যস্ত হই নাই যে, 
মনের আবেগ সংবরণ করিয়া বন্তুতা করিয়া যাইব। সেই জন্ট আমি মনে 
করিতেছি, রামেন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়৷ তাহার বংশের কথা কিছু বলিয়া 
যাইব। রামেন্দের চরিত্রে এমন অনেকগুলি বৈচিত্র্য ছিল, যে সব তাহারই 

বংশে সম্ভব, ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। একটা প্রবাদ আছে--বাপ্কা 
বেটা, সিপাইকা ঘোড়া» কুচ, নহী, তববী থোড়া”-_ইহা৷ কত দূর সত্য, তাই 
দেখাইবাঁর চেষ্টা করিব। 

৩], 9. ও 1 1. ঘ" এই ছুইটি রেল সংযোগ করিয়৷ ঝাসী হইতে 
মাণিকপুর পর্য্যন্ত যে একটি রেলপথ আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে হ্রপালপুর 
নামে ্ টেশন_সে ষ্টেশন হইতে বট.কার চড়িয়! দক্ষিণ দিকে ৮৫ মাইল যাঁইলে 
থাজুরাহা বলির! একটি প্রাচীন নগর পাওয়। যায়। দেশের লোকে উহ! অতি 
পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করে। এই জন্য উহার নাম রাখিয়াছে-+পুরী | 
পুরী'র মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়) ছুই দিক্ পাথরের পোস্তা দিয় 
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গাথা; অপর ছুই দিক্ দিয় গড়াইয়া জল আসে । এই পুকুরের ধারেই 
রুজবাড়ী, রাজবাড়ীর পিছনে অনেকগুলি মন্দির। কতকগুলি মন্দির খুব 

মেরামত করা, তাহাতে এখনকার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব, দুর্গা, কালী 

গরস্থুতির মূর্তি আছে। যেগুলি মেরামত হয় নাই, সেগুলি নানা অবস্থায় 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। সেখান হইতে পোয়াটাক পথ দুরে,আবার কতকগুলি 
মন্দির, কতক মেরামত, কতক বেমেরামত, সেগুলি জৈনদিগের। আরও 

কতকগুলি মন্দির__সব বেমেরামত-__বৌদ্ধদিগের | এখানকার মন্দিরের একটু 
বৈচিত্য আছে। মন্দিরের সকল দেওয়াল হইতে পুন্তলী বাহির হইতেছে । 

পৃতুলগুলি উপর হইতে নীচে পর্যন্ত এক এক সারিতে গীথা। ভিতরেও 
তাই, বাহিরেও তাই। দেখিতে মন্দিরগুলি অতি স্ুন্দর। এরূপ পুতুল 
বা'র করা মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। বিন্ধ্য পর্বতের বিশাল 

উদরে ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট ডেলা, ছোট ছোট ডুঙ্রি। ছোট 

ছোট নদী, ছোট ছোট হুদ, ছোট ছোট ঝর্ণা, এই সব বিচিত্র সৌন্দর্যে 
মধ্যে খাজুরা নগরের বিচিত্র মন্দিরগুলি আরও বিচিত্র দেখায়। দেশটি 
বিচিত্র। গ্রামগ্ুলিতে বসতি বিরল । বন ঘন। বসন্তে খন বনময় পলাশ ফুল 

ফুটির়া উঠে, বোধ হয় যেন পৃথিবী একখানি রাঙ্গা চেলী পড়িয়া বৌ সাজিয়া- 

ছেন। এই উচু নীচু, পাহাড়বন-নদীর উপর রাত্রিতে যখন জ্যোৎস্না 
পড়ে, তথন বে আলো-আধারের খেলা হয়, মে আরও বিচিত্র। হাজার 

বৎসর পূর্বে প্রকৃতির এই প্রি ভূমির মধ্যে ছুইটি জাতি উঠিয়াছিল-_-একটি 
্রাঙ্গণ, জিঝোটিয়া; আঁর একটি ক্ষত্রিয়, চাণ্ডেল। জিঝোটিয়ারা৷ কুমারিলের 
সময়ে যজ্ঞ করিতে এই দেশে আসিয়াছিলেন-_-দেশটির নাম জেজাতুক্তি, 
চলিত ভাষায় জেঝৌটি; ত্রাহ্মণদের নাম জেঙাতু্তীয়, বা জিঝোটিয়া। 
জিঝোটিয়ার মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় কবি, বড় বড় যোগী, বড় রুড় 

শীদনকর্তা রাজমন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন। 



৪ আচাধ্য রামেন্দ্রস্বন্দর 

: জিঝোটিয়ারা বড় 'ঘরবৌলা+__আপনার ঘর ছাড়িয়া বড় একটা যাইতেই 

চাহে না। রামেন্্র বাবু ১৮৭১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন বে, 

জিঝৌটি বা বুন্দেলখণ্ডে হামীরপূর, ঝাঁসি, 'জীলোন, ললিতপুর_এই কয় 

জেলায প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ আছেন; কিন্তু ইহার বাহিরে পাঁচ হাজারও 
গাওয়া যাঁয় না । * একবার কেবল, শেরশা কালিগ্বরের চাণ্ডেলবংশ ধ্বংস 

করিয়। দিলে, ছুই চারি ঘর বড় বড় জিঝোটিয়া ব্রাহ্মণ দেশতআগ করিয়াছিলেন 

ইহাদেরই মধ্যে এক থর মানসিংহের সঙ্গে জুটিরা বাঙ্গালা দখল করিতে আসেন, 

এবং মানসিংহের কাছে ফতেসিং পরগণা জায়গীর পান | বাঙ্গালার জিঝো- 

টিয়ারা আবার তেমনই 'িরবোলা” হইয়া বান। তাহাদের মুখে এই তিন চারি 

শত বংসর কেবল “ফতেসিং, আর ফতেসিং,__বাঙ্গালার যে আর সব দেশ 

আছে, আঁর আর জেলা৷ আছে, আর আর নগর আছে, তাঁহাদের কাছে সেগুলি 

কিছুই নয়_-সব ফীকা | চারি শত বৎসর ধরিয়া একটি জমীদারী এক পরি 

বারের হতে প্রায়ই থাকে না। ফতেসিংএর অধিকাংশ জিঝোটিরাদের হাত- 

ছাড়া হ্ইয়। গিরাছে। কিন্তু তাহারা সেই 'ফতেসিংই ধরিয়া আছে। যে 
সকল (জিঝোটিয়ারা৷ অন্পবিস্তর জমী জমীদারী ভোগ করিতেছেন, রামেন্দর 

সুন্দর তাহাদেরই মধ্যে এক জন। 

তিনিও বড়ই ঘরবোলা” ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে তিনি একবার 

পুরী গিরাছিলেন, আর একবার হ্ৃর্ধ্যগ্রহণে সর্ধগ্রাম দেখিবার জন্য বকৃসারে 
গিয়াছিলেন। আর তীর্থ করিতে তিনি একবার গয়া আর একবার কাণী 

গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যেও জেনো আর কলিকাতা, কলিকাতা আর 
জেমো। কেবল তাহার সাধের সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য কয়েকবার এ জেলা 

ও জেলা বেড়াইয়াছিলেন। এই 'ঘরবোলা' ভাৰ__তিনি তাহার বংশ হইতেই 
পাইয়াছিলেন। | 

তিনি জিঝোটিয়াদের আরও একটি ভাব পাইয্াছিলেন | তাহার খুব 



আচাধ্য রামেন্দ্রনুন্দর ৫ 

পড়াশুনা থাকিলেও সে জন্য তাহার গুমর ছিল না, বিদ্যা প্রকাশ করিবার জনয 

তিন ব্যস্ত হইতেন না। জিঝোটিয়াদের মধ্যে পূর্বেও অনেক অনেক পণ্ডিত 
জন্মিয়াছিলেন, এখনও আছেন। আমি দুই চারি জন জিঝোটিয়৷ পণ্ডিত 
দ্ধিয়াছি। তাহারা সে কালের ধরণে খুব পণ্তিত। কিন্তু সে পাণ্তিত্য প্রকাশ 

করিবার তাহাদের কোনই চেষ্টা নাই। জিঝোটিয়াদের বড় গৌরবের দিনে, 
কষ্চমিশ্র নামে এক প্রগাঢ় দাশনিক জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি করিয়াছেন 
কি? লিখিয়াছিলেন এক নাটক, তাহার নাম প্রবোধচন্দ্রোদয়। যে কেহ সে 

নাটক পড়িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, কৃষ্ণমিশ্র কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
দাশনিক ছিলেন, তা” নয়; সকল বিষয়েই তাহার দৃষ্টি ছিল, লোকচরিত্র বেশ 

ঝুবিতেন। রামেন্দ্র বাবুও তেমনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, দর্শন, বিজ্ঞান, 

ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কতই পড়িয্বাছিলেন; যাঁহাই পড়িয়াছিলেন, তাহাই 
হজম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিরাছেন কি? মাসিকপত্রে কতকগুলি 

প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বই। এই যে বিদ্যাপ্রকাশে উদাস ভাব, তাহাও 
তিনি জিঝোটিয়াদের নিকট পাইয়াছেন। 

রামেন্দ্রবাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে কথা খুব সত্য। 

পরনিন্দা, পরচ্চা, হিংসা, বিদ্বে-_এগুলি তাহার ছিল না । এটিও তিনি 

তাহার পূর্বপুরুষদিগের নিকট পাইয়াছিলেন। ত্রিব্দী মহাশয়ের বহুকাল 
ধরিয়া ফতেসিংএ বাম করিতেছিলেন। ফতেসিংএর জমীদারের৷ অনেক সময় 

ঝগড়া, বিবাদ, মৌকদ্দমা, মামলা করিতেন-_কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের৷ ঝগড়। 
মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উষ্গাইয়া৷ দিতেন না। তাহার পিতা ও পিতামহ 

উভয়েই পঠয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । রামেন্্রবাবু সর্বদাই 

বলিতেন, “আমারও অন্ন বসেই মৃত্যু হইবে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন__ 
পিতা পিতামহের তুলনায় আমি ত দীর্ঘজীবী তিনি যে এত উদার, 
এত ধাশ্মিক ছিলেন, তাহার কারণ তিনি সর্বদাই আপনাকে তাবিতেন--" 



৬ আচার্য্য রামেম্ত্রস্থন্দর 

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা। আমি একটা জিনিস বুঝিতে পারি নাই। 

তীহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, যখন তাঁহাকে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
অভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তৃত হইলাম, তিনি যেন তখন বেশী বেণী আনন্দ 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে এক একবার মনে হইত, তিনি জীক ধড় 
তালবাদিতেন | আর জেঁকো লোকের উপর সকলেরই কেমন অশ্রদ্ধা হয়। 

কিন্তু অল্প দ্রিনের মধ্যেই রামেন্দ্ের কথাবার্ডায় বুঝিলাম যে, তীহার এই 
আননের মধ্যে জঁক নাই। “বাপ পিতামহ চেয়ে অনেক দিন বাঁচিয়া 

আছি' ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ। সে আনন্দের ভিতরেও তিনি 

গৃহীত ইব কেশেযু মৃত্যুনা-- | 
রামেন্্র বাবু বড় কোমলপ্রক্কতি ছিলেন। অন্েই তাহার হৃদয় গলিয়া 

বাইত। ইহারও প্রধান কারণ এই--তিনি পুরুষের নিকট শিক্ষা পান নাই, 

শিক্ষা পাইয়াছিলেন স্ত্রীলোকের নিকট ৷ বাপ দাদার চেয়ে মা ও ঠাকুরমাই 
তাহাকে বেশী শিক্ষা দিয়াছেন। আর তিনি বে সকল স্ত্রীলোকের নিকট 

শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বড় ঘরের মেয়ে। বড় ঘরের মেয়ে 

হইলেই একটু উদার হইবে, একটু ধর্মভীরু হইবে 
তাহার হৃদয় কত কোমল ছিল, তাহা আমর! একবার দেখিয়াছিলাম | 

তাহার দক্ষিণহন্ত-স্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মারা গেলে, রামেন্্র বাবু 
সে সময় অত্যন্ত পীড়িত ও কাতর হইলেও বিশেষ আগ্রহ করিয়া উহার শোক- 
সভায় প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। সেরপ প্রবন্ধ রামেক বাবুই 
লিখিতে পারিতেন। প্রাণ খুলিয়া! তিনি আপন গ্রীতিপাত্রের কর্মনিষ্ঠার 

পরিচয় দিয়াছিলেন। এবং উহা! পড়িতে পড়িতে সভাস্থলে ছুই তিনবার 
কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা! ছিল-_ব্যোমকেশের স্মৃতির সহিত 
তাহার নাম জড়িত থাকে। তাই আমরা, এই প্রবন্ধের মুখপত্রে, তাঁহার , 
প্রিয় সহচর ব্যোমকেশের সহিত তাহার প্রতিকৃতি দিলাম । 



আচার্য রামেন্দ্রনুন্দর ৭ 

বিদ্যার উপর রামেন্তের প্রগাঁট অনুরাগ ছিল। তিনি সর্বদাই পড়িতেন, 
নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া 

ছাঁড়িতেন না। তাই তিনি অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়। দিতে 
পারিতেন। ইহারও মূলে দেখিতে পাই এই যে, বাঙ্গালায় আসিয়া! তাহার 
পুর্বপুরুষের! শ্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন; অরচিস্তা তাঁহাদের 
একেবারেই ছিল না । অন্পবিস্তর লেখাপড়া সকলেই শিখিতেন। পর্ম্পরের 

উপর তাহাদের খুব আত্মীয় ভাব ছিল, তাহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাহাদের 
মধ্যে পরস্পরের উপর এত আত্মীয়তা । তীহারা লেখাপড়া করিয়াই দিন 
কাটাইতেন। তাঁহার পিতা পিতামহেরাও লেখাপড়া খুব করিতেন; কেহ 

নাটক লিখিয়াছেন, কেহ বা কবিতা লিখিয়। গিয়াছেন। অন্নবিস্তর থে 

জমীদারী ছিল, তাহা সুশাসনে রাখা, আর লেখাপড়া করা-_দেই তাহাদের 
ব্রত ছিল। তাহাদের ব্রত তাহারা রামেন্্রকে দিয়! গিয়াছিলেন। রামের 

তাহাদের চেয়ে বেশী কাল বাঁচিয়াছিলেন, তাহাদের চেয়ে বেশী কৃতিত্বও 

দেখাইয়া গেলেন। তাহাদের কৃতিত্ব জেমোর সমাজে আবদ্ধ; রামেন্ত্রের 

কতিত্বে সারা বাঙ্গালা মুগ্ধ । | 
রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন-_-একটি সাহিত্য- 

পরিষত্, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য-পরিষদের মন্দির 

ছেলেবেলায় যাহা! দেখে, লোকে বড় হইলে তাই করিতে চেষ্টা করে। রামেন্ 

বাবু ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলেন, কীদির ডিস্পেন্সরি লইয়া ম্যাজিষ্টেট মেকেঞ্ীর 
সহিত জেমোর রাজার ঘোরতর বিবাদ হয়, এবং সে বিবাদে জেমোর রাজারই 
জয় হয়। মেকেন্ত্রী লিখিয়া যান, “বাবু নরেন্তরনারায়ণকে লোকে রাজা বলিয়া 

থাকে, তিনি সর্ধতৌতাবে রাজোপাধির যোগ্য ।' কিন্তু নরেন্্রনারায়ণ, প্রজারা 

তাহাকে রাজা! বলে, ইহাতেই খুসী ছিলেন, তিনি রাজোপাধির জন্য কখনও 
ব্যস্ত হন নাই। ছেলেবেলায় নরেন্ত্রনারায়ণের কীণ্তিকলাপ দেখিয়া ও শুনিয়া 
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রামেন্েরও সেইরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি হয়। নরেক্রনারায়ণের চেষ্টা 

জেমৌতেই আবদ্ধ, রামেন্দ্রের চেষ্টায় সারা বাঙ্গালা, এমন কি, সারা ভারত 

উপরুত। 

রামেন্্র উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার চরিত্র বংশেরই 

অনুযায়ী ছিল। তুবে কি তাহার নিজের কিছুই কৃতিত্ব নাই? বংশ হইতে 

আমরা কি পাই? বীজ পাই। বিদ্যার উপর, সতকর্ধের উপর অন্ুরাগ-- 

এ সকল বংশ হইতে পাই। কিন্তু সে বীল্বকে অস্কুরিত করে কে? ফল- 

পুগ্পে শোভিত করে কে? সে ত নিজের চেষ্টা। রামেন্্র যদি নিজের 

চেষ্টায় ভাল করিয়৷ পরীক্ষা! পাশ না করিতেন, তবে কীদি স্কুল হইতে পাশ 

কর! শত শত ছেলের মত তাহারও চেষ্টা! স্বগ্রামেই আবদ্ধ থাকিত। তিনি 

যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা 

করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন, তাহার সময়ের অনেক 

লোক ত এমন রাখিয়! গিয়ছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মত সে প্রলোভন 

. হইতে আত্মরক্ষা করিলেন; করিয়৷ “যেন মে পিতরো যাতাঃ যেন ঘাতাঃ 
পিতামহাঃ সেই পথেরই অনুসরণ করিলেন। | 

অনেকেই বলেন-__কথাটাও সত্য__থে দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, 
ইতিহাসই হউক বা প্রত্বতত্ই হউক-_রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই 
যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতীয় প্রাণকে জল 
করিয়! দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, 
রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুৰী'ই বল, “বিচিত্রপ্রসঙ্গ'ই 
বল, আর বে কোনও প্রসঙ্গই বল, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের 
বীজও তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনি এক 
জায়গায় লিথিয়াছেন £--“পিতামহ ব্রজনুন্দর ত্রিবেদী এক জন কাব্যামোদী 
লোক ছিলেন। 'মাধব-সুলোচনা নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 
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বর্ণসিন র সিংহ বা 'গৌরলাল সিংহ, নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা 
কল্লিয়াছেন। পৌরাণিক শান্তর আলোচনায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। 
বহু ব্যয়ে সংস্কত রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ, উপপুরাণ আদির হস্তলিখিত 

পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া 

শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতেন।” আর এক জারগার লিখিয়াছেন 2-_“বাবা একখানি 

উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন_-বঙ্গবাল/ । কয়েক 

ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখির়াছিলেন। উহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধত 
হইল-_ 

“বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না! 

বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর ঘোষণা ॥ 

রণক্ষেত্রে বীরমদে মন্ত হতভ্ঞান। 

হয় নাই বহু দিন বাঙ্গালীসন্তান ॥ 

এবে বঙ্গজনস্থান নিস্তব্ধ নীরব। 

কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব ॥ 

রাজনীতি-আলোচন৷ দুরূহ ভাবনা | 

রাজারক্ষা হেতু চিন্তা সাত্াজ্য বাসনা । 
এ সকল ককর কার্ষ্যে বাঙ্গালীরে। 

প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে ।” 
রামেন্দরবাবুর বাবা জেমোয় একটি থিয়েটার করেন; অনেক খরচ করিয়া 

তাহার সাজ সরঞ্জাম করেন; “বেণীসংহার”, 'অশ্রমতী”, “কিষ্ণকুমারী* প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হয়। তিনি নিজে “দ্রৌপদীনিগ্রহ নামে একথানি 

ছোট নাটক লিখিয়৷ অভিনয় করেন | অভিমন্ত্যুবধ অবলম্বন করিয়া আর 

একথানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানির আর অভিনয় হয় নাই। 
এপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, ধাহার বাল্যকাল কাব্য- 
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চচ্চায় 'অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্ষেই, সকল লেখায়ই, সকল 

বন্ত তায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
লোকে বলে, রামেন্ত্র বাবু [21078115 ছিলেন | এ দেশহিতৈষিতা 

তিনি নেতাদের নিকট পান নাই। কারণ, নেতাঁদের সহিত তিনি বড় একটা 

মিশিতেন না । কাঁলজ, ঘর আর সাহিতা-পরিষদ্, এই তীহার স্থান ছিল। 

সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বদেশহিতৈধিতার এই বীজ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে! 
আমর! তাহ! খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। “বঙ্গবালা” উপন্তাসের ভূমিকার 
কয়েকটি ছত্র তুঁলিয়! রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন £-- 

“এই উক্তি তাহার হৃদয়ের অস্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের 
কথা কহিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাব- 

প্রদত্ত মেঘমন্্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাহার অষ্টমবর্ষীয় জোট পুত্রটির মনে 

স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াদ পাইতেন 1” 

রামেন্্র বাবু জানিতেন বে, তিনি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
বংশের মত কার্য না করিলে তাহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। তাঁহার 

বাপ-দাদা দেবতার মত লোক ছিলেন, তিনিও দেবতার মত হইবার চেষ্টা 
করিতেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কার্ধ্য করিবার চেষ্টা করিতেন । 
তাই তিনি এত লোকের ভক্তির ও স্নেহ্রে ভাজন হইয়াছিলেন। তাই 

বলিয়াছিলাম,__“বাঁপ্কা বেটা, সিপাইক! বোঁড়া, কুচ নহী, তব.বী থোড়া 1 

ওর (৫ এরা 
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(২) 
লেখক-_ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি 

গত ২৩শে জোট শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় মনীষী, মনস্থী, যশস্বী রামেন- 

সুন্দর ত্রিবেদী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । মার মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ সহসা 
নিবিয়৷ গেল! দেশবামীর মনে শোকের অন্ধকার; সাহিত্যের তপোঁবনে বিষাদের 

ছায়া। সাহিত্য-দেবতার পবিত্র মন্দিরে যে কয়টি দীপে পঞ্চপ্রদীগ সাজাই! 
আমর! মায়ের আরতি করিতাম, সেই পঞ্চপ্রদীপের উজ্জল মধ্য-দীপ রামে্্র- 

সুন্দর বাঙ্গালার সারম্থত মন্দির অন্ধকার করিয়া অকালে আলোর সাগরে 

অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য শোচনীয় । আমাদের দুর্ভাগ্য আরও, 

শোচনীয় রামেন্স্ুন্দর সমগ্র বাঙ্গালার ও সমগ্র বাঙ্গালীর আত্মীয় ছিলেন, 

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে কয় জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া 
দিরা তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের অন্যতম । আমার 

প্রথম পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধার পরিণত 

হইয়াছিল। জীবন-প্রভাতে ধাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন- 

মধ্যাহ্ন তিনি আমার অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ৷ জীবন-দন্ধ্যায 

তাহাকে হারাইয়াছি। আমার ছূর্ভাগ্য আরও শৌচনীয়। 

রামেন্্ন্ুন্দর বাঙ্গালা দেশের কর্খক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিজ্জন স্থান 

বাছিয়! লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। 

কর্মী রামেন্ত্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্ৰ আপনার জীবন সার্থক করিয়া 

গিয়াছেন। তাহার কর্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাহার 

সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর 
হৃদয় জয় করিয়াছিলেন সে বিশেষত্ব_তাহার দেশীস্মবোধ ৷ তিনি খাঁটা 
বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না । 
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রামেন্নুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার 

দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল 

স্বদেণী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেক্স্ন্দর 
কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাহার জীবনের ধান 

বিশেষত | 

আমার মনে হয়, রামেন্্স্ুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার । 

প্রতীচ্য শিক্ষা তাহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সং্যমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। 
তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্র রামেক্ত্ুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 

সিদ্ধ সাধক রামে্রস্ন্দর “আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া 

সে কালের বাঙ্ষালার সাবেক চত্তীমণ্পের খাঁটা বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য 

লাভ করিয়াছিলেন। বে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়৷ অদ্ভুত ও 
উত্তটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আক পান করিয়াও 
অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-ন্তৃত 
হলাহন স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। 
বালা-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা! তাহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল । 

ডিরোজিও-বুগের দেশহিতৈষণা, “গণের কল্যাণকামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য 

উত্সাহ রামে্স্ন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে বুগের কোনও 
অসংযম, কোনও উচ্ছ,ঙ্খলতা তাহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাহার চিন্তা 
বা তাহার কোনও সঙ্কপ্নকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, 

এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ । ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের 
মত বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্ত 
সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজস্ব থাকিবে । রামেন্ত্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে 
ও জীবনের কন্ম-নমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়। 

গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদুত। নিজত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন 
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হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্ত্সুন্দর | জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্মে ও সাহিত্যে 
“গৌঁড়ামী'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেই্ট অবকাশ আছে, রামেন্্রসুন্দর 
নিজের জীবনে বাঙ্গলীর উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন । 

*রামেন্্র বাঙ্গালার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তিনি 

পঁচিশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়৷ শিক্ষাবিভাগে 

যশন্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে । 
সংক্ষেপে রামেন্্রস্থন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। 

সর্ধধতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্্স্ন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে 
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঞ্গা, বিজ্ঞানের 

সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা, _-মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্্-সঙ্গমে 

যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম 
বহুদিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া! থাকিবে। বাঙ্গীলা ভাষা, বাঙ্গালীর সাহিত্য 
তাহার সাধনার বন্ত ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্্র- 

সুন্রের ভাষা অতুলনীয়। তাহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরদ ভাষা, তাহার 

নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীর হইয়া থাকিবে। 
তাহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভূল করিব। তিনি 
শন্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাত৷ ছিলেন । দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও 

বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমানেও বিন্ময়ের 

সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহ! বিস্ময়ের স্ঙ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের 

জটিল তন্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, 
তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন) তাহার পর সমাহারে 

স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের 

আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে তাহার দৃষ্টি থাকিত। পল্পবগাহিত! 
তাঁহার চরিত্রে ছিল ন!; তাহার স্থষ্ট সাহিত্যেও নাই। 
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রামেন্্রস্ুন্দরের জীবনের সকল কর্মের মূল- দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্ম- 

বোধে উদ্ব দ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার পুজা করিয়া গিয়াছেন। 

নানান দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আঁশা?ই তাহার 
সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। | 

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্্সথন্দরের কীর্তিত্তস্ত। রামেন্্স্ুন্দরের 

বুকের রক্তে পরিষদ্মন্দিরের ইটের পর ইট গীথা হইয়াছিল বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাহার দেশাত্ম- 

বোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেক্রস্ন্দর এই দেশখাতৃকার মন্দির 
গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই 

তীহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,__-“তোমারই প্রতিম! 

গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, তিনি তাহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং 

মন্দিরে মন্দিরে তাহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। 

এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙ্গালীর ভাগ্যেও নিম্ষল হইতে পারে? 

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, 
বাঙ্গালার পুরীবস্ত, বাঙ্গালার অবদান,_-এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাহার 

ধ্যানের বন্ত ছিল। জাতীরতার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক 

আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি । “যেমন গঙ্গা পৃজে গঙ্গা জলে, রামেন্ত 
সুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার 
ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্্রন্থন্দর বাঙ্গাল! ভাষায় 

ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন | প্রিন্সিপাল রামেন্ত্রস্থন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ 
ধুতী, চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্ক্ষতা করিতেন। তিনি ছুইবার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়! প্রত্যা- 
খ্যান করিয়াছিলেন । কেন জানেন? রামেন্্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার 
অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা 
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দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্ত্স্ুন্দর 

বাঙ্গাল! ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ 

হইয়া লেখেন,_ইংরাজী রচনায় আমি অত্যন্ত নহি। বাঙ্গাল! তাষায় 
লিখিবার অন্ুমতি দিলে আমি “বেদ” হস্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তখনকার 
ভাইন্চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্ত্রসুন্দরকে সে অধিকার দান 

করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন । ইতিপূর্বে বাঙ্গাল! কেতাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ হইয়াছিল বটে, কিন্ত আমরা বলিব, বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এই শুভ মূহুর্তের পূর্বে বাঙ্গালা! ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রীমেন্ত্রস্ুনরই 
তাহার স্থচনা করিয়া বাঙ্গাল! দেশে চিরন্মর্ণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গাল 
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর-ভবিষ্যতে যাহ। হইতে বাধ্য, রামেন্রসুন্দর গ্রতিভার, 

মনস্থিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিষ্য়ে বাঙ্গালীকে তাহার 
অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাহার 'যস্ঞ শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরম্মরণীয 
নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্রম্ন্দরের আস্তরিক দেশতক্তি ও স্বাদেশিকতার 

জয়ন্তত্ত বটে। রামেন্ত্র সম্বন্ধেও আমরা অকুষ্ঠিতচিতে বলিতে পারি,- 

“নিচখান জয়ন্ত্তান্ গঙ্গাআোতোহস্তরেযু সঃ 1 

রামেন্স্থন্দরের জীবনের মাধুর্য, হৃদয়ের ওদার্্য, চরিত্রের শুচিত/ 

তাহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা *ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, 

সময়ও নাই। তাহার শ্রদ্াবুদ্ধির তুলনা হয় না৷ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তাহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কম্মী ছিলেন ; এবং চুম্বক 
যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কন্মীদিগকে আকর্ষণ করিতেন। 
তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়! তিনি 

বাঙ্গালার পুজায় মজিয়াছিলেন, নেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি 
অনেক শক্তিশালী লেখককে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া 

গিয়াছেন। 
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রামেন্রসুন্দর অন্তুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে করখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তরজীবনে দর্শন, উপনিষদ, 
বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের 

পরিচয়ে আমি তাহাকে সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে 

দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে-: 
'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ 1” 

লর্ড হার্ডিঞ্জ ধাহাকে এএসিয়ার রাজকবি” বলিয়া! সম্মানিত করিবার চেষ্টা 

করিয়াছিলেন, এবং আমরা ধাহাঁকে এএমিয়ার গণতন্তবের কবি বলিয়া জানি, 
রামন্সুন্দরের সহিত ভাবযজ্ে তাহার সাহচর্য ছিল। স্বদেশী বুগ হইতে 
আরন্ত করিয়৷ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামে্র্থন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের 

বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্তসুন্দরের সংবর্দনায় 

অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,_-সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার 
বন্ধুগণের চিন্ত-লৌক অভিষিক্ত করির়াছ। তোমার দয় স্বন্দর, তোমার 

বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্্রসুন্দর, আমি তোনাকে সাদর 

অভিনন্দন করিতেছি 1 কে অস্বীকার করিবে, এই স্বন্দর অভিনন্দনের 

প্রত্যেক অক্ষর সত্য । আর তখন কে জানিত, ধাহার জীবন এমন স্থুন্দর, 

তাহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,_কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে ? 
রবীন্দ্রনাথ রামেন্নুননরের লোকান্তরের কয়েক দিন পুর্ধ্বে “নাইট” উপাধি 

বজ্জন বরিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের 

মহিমা প্রতিঠিত করেন। শনিবার তাহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ বস্থমতী”র 

অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, 
এবং রবীন্্র বাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দরবাবু তাহার কনিষ্ঠকে 

দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠীন, “আমি উানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের 

ধুলা চাই।, দৌমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্্র বাবুর শধযাপার্খে উপনীত 
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হন। রামেন্্র বাবুর অনুরোধে রবি বাবু তাহাকে মূল পত্রথানি পড়িয়া শুনান। 

এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্তরসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি 
গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্্র 

সুন্দর ভন্দরায় মগ্ন হইলেন | সেই তন্রাই মহানিত্রায় পরিণত হইল। রামেন্্- 
সদর আর এ পৃথিবীর দ্রিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাহার 
শেষ কারবার-_দেশাআ্ববোধের উদ্বোধন । দেশতক্তিই ধাহার জীবনের এক- 

মাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছামেই তাহার এঁহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ 
মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্ত্রসুন্দর ! তোমার সকলই 

সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ 

আরও সুন্দর ৷ যদি নিক্ষাম ধর্শে ও নিষ্কাম কশ্ে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ 

তোমার । সেই স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ কর-তোমার দেশ সুন্দর হউক, 

বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষ সুন্দর হউক, হে স্বন্দর ! তোমার চিরম্ুন্দর আদর্শ সফল 

হউক, সার্থক হউক। 



(৩) 
লেখক 

মাননীয় মহারাজ৷ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্্রন্ত্র নন্দী 
বাহাদুর কে সি আই ই 

রামেন্নুন্দর আমাদের মুর্শিদাবাদের ;--যৌবনের প্রারন্ত হইতে জীবনের 
শেষ পর্যন্ত রামে্স্বন্দরকে জানিতাঁম। ষখন তাহার সহিত কোন বিষয়ে 

আলাপ হইত, তখনই কত নূতন কথা, কত নৃতন ভাবের কথা গুনিতাম। 

রামেন্সন্দর কন্মী, জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন; আজকাল একত্র এতগুলি গুণের 
সমাবেশ বড় দেখিতে পাওয়া! যায় না। আমি কখনও রামেন্্সুন্দরকে 

কাহারও নিন্দা করিতে শুনি নাই! তিনি দলাদলির আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন 
না। ঘোর তর্ক-বিতর্কে, ঘোর অত্যাচারউপদ্রবেও আমি কখনও তাহাকে 

কুদ্ধ হইতে দেখি নাই। বাস্তবিকই রামেক্সুন্দর এই নরলোকের দেবত| 
ছিলেন। 

রামেন্্সুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বোধ হয় এখানে অপ্রাদজিক হইবে না। 

মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুরের নিকট পৃতসলিল! ভাগীরথীর তীরে টা 
ব্দোপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে নু[নাধিক ২০০ শত বতমর পূর্বে 
বন্ধনগোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়নাথ এই থামে আপিয়! বদবাস করেন। 
তাহার প্রপৌত্র বলভদ্র, জেম! রাজবাটাতে বিবাহ করিয়া, জেমোয় বাস কৰিতে 
থাকেন। বলভদ্রের পুত্র কৃষ্ণনুন্দর ; কফছনরের পুর গৌবিদুনদর। এই 
গোবিনাসুন্দরই আমাদের রামেনসুন্দরের পিতা । রামেন্সুন্দর ১২৭ সালে 
£ই ভাদ্র জনগ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দ হপর্ডিত ছিলেন। তিনি 
পুত্রদিগকে হশিক্ষিত করিবার যথোঁচিত ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন। 
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হাতে-খড়ির পর রামেন্ত্সুন্দর গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হইলেন। ছাত্রবৃত্ঠি 
পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয় বৃত্তি লাভ 

করিযুছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য কীদি রাজস্থুলে ভর্তি হইয়াছিলেন, 
ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময়ে তিনি বাঙ্গালায় কব্তি। লিখিতেন। ১৮৮২ 

ৃষ্টাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া তিনি মাসিক ২৫২ বৃত্তি লাত করেন। ছুঃখের বিষয় এই যে, তাহার 
বিদ্যো্সাহী পিতা রামেন্্স্ন্দরের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু দিন পূর্বে 
পরলোকগমন করায়, পুত্রের পরীক্ষার সর্ধোত্ম ফল জানিয়া বাইতে পারেন 
নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতী৷ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ফাষ্ট আর্টম্ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খুষ্টাৰে 

তিনি বি এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্ে অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়! ৪০১টাকা 
বৃত্তি পান। বিএ পড়িবার সময় তিনি “নিবজীবনে' বেনামীতে প্রথম 

প্রবন্ধ লিখিতে আবস্ত করেন। নিবজীবনে'র সম্পাদক স্বর্গীয় তাষা-পণ্ডিত 
স্থলেখক অক্ষয়ন্ত্র সরকার মহাশয় তাহার প্রবন্ধ পড়িয়া তাহাকে উত্সাহ 

_ দেন। তিনি ১৮৮৭ খুষ্টাব্যে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও 
তৎপর বৎসরে প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯২ খুষ্টান্ধে তিনি 

. রিপণ কলেজে ঝিজ্ঞান-শান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে শ্রীবুক্ত 

: ক্ৃষ্ণকমল ভটাচারধ্য মহাশয়ের পদ-ত্যাগের পর তিনি এ কলেজের 
 অধ্যক্ষতা লাভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ পদেই অধিষ্ঠিত 

ছিলেন। 

১৩৪১ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। ধাহাদের 
উদ্যোগে এই পরিষৎ স্থাপিত হয়, রামেন্্রন্ন্দর তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 
পরিষদের স্থাপনাবধি তাঁহার সহিত পরিষদের সম্বন্ধ। তিনি একজন 
সাহিত্য-নায়ক ছিলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাঁল পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষত- 
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পত্রিক! তীহার সম্পাদকত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তীহার 
প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় জিনিষ । সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে তিনি আনন্দিত 
ও ছুূরগতিতে ক্ষুব্ধ হইতেন; তাহার মঙ্গলবিধানের জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর 
ছিলেন। পরিষদ্গতপ্রাণ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহকারিত্বে তীহার 
অদম্য উৎসাহের ফল,_সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান এতাদশী উন্নতি। যত 

দিন সাহিত্য-পরিষ২ থাকিবে, তত দিন তাহাদের আর পৃথক্ স্থৃতি- 

্ন্ত স্থাপন করিতে হইবে না । সাহিত্য-পরিষৎই রামেন্্স্ন্দরের জড় 

মূর্তি। 

রামেক্তন্ুন্দরের চেষ্টায়, আমার ক্ষীণ যত্বেও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 

১৩১৪ সালে কাঁশিমবাজারে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন হ়। তৎপরে 

অদ্যাবধি বৎসরের পর বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন হইয়! আসিতেছে । সেই প্রথম 
সম্ষিলনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা-আজিও আমার কর্ণকুহরে 
বলত হইতেছে । 

এমন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে বড় একটা দেখা বায় না। তাঁহাকে 

দেখিলে আমাদের সেই পুরাতন শান্ত তপোবনের খষিদের কথা মনে পড়িত। 

পাণ্ডিত্যাভিমান তাহার আদৌ ছিল না। 
প্রকৃতির রহস্ত সরল বাঙ্গালায় তিনি যেমন! বুঝাইতেন, তেমনটি পুৰের 

কখনও শোনা যায় নাই। সম্প্রতি তিনি ছূর্ধোধ্য বৈদাস্তিক তন্বগুলি সোজা 

কথায় বলিতে আরম্ত করয়াছিলেন। সেগুলির শেষ হইতে ন! হইতে তিনি 
আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন। 

্রাহ্মণ্য সভ্যতার উপর তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি একজন 
হধন্মননিষ্ঠ, স্বদেশ-ব্রত আদর্শ ব্রাহ্মণ ও উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি রাঁজনীতি- 

ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে ভালবাসিতেন না,&বিস্ত বঙ্গের অন্গচ্ছেদ হইলে তিন 
অরন্ধনের প্রথ প্রচলিত করিয়াছিলেন ও 'বঙ্গলঙ্গীর ব্রতকথা” লিখিয়া- 
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ছিলেন। তাহার রচিত প্রকৃতি,” 'জিজ্ঞাসা+, 'কর্মকথা”, চিরিতকথা” প্রতি 

্রন্ুগ্ুলি সর্বজনপ্রিয় ও জ্ছানগর্ভ | 

ঘিনিই তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, রামেক্রস্ন্দর 

বাগান্নার অমূল্য নিধি। আজ আমরা এই দুর্দিনে সেই নিধিহার! হইলাম ! 



(8) 
লেখক 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ 

আচার্য রামেন্্স্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় 
সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া । সে আজ প্রায় ২৪ বৎসরের কথা । তখনও রামেন্্র 

বাবু পরিষদে সম্পূর্ণ ধরা দেন নাই। এঁতিহামিক রজনীকান্ত গু মহাশয় 
তখন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের প্রতি- 

বেশিত্ব ও বন্ধুত্বনিবন্ধন রামেন্র বাবু প্রথমে সাহিত্য-পরিষদের প্রতি আরুঃ 
হয়েন। তখনও পরিষৎ শিশু; রামেক্ত্র বাবুর ধাত্রীত্রগুণে এই শিশু যে, 

অচিরকাল মধ্যে বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হইবে, তাহা তখনও অনেকে নিশ্চয় করিতে 

পারেন নাই | সে কথা পরে বলিতেছি। 

এই প্রথম পরিচয়ের পূর্বে রামেন্ত্র বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ছিল, 
কিন্তু তাহাকে চক্ষে দেখিয়াছিলাম কি না, তাহ! আমার ম্মরণ নাই। আমি 
যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র'ছিলাম, তখনই রামেন্্র বাবুর খ্যাতির সহিত 

পরিচিত হই। কারণ সে সময়ে ছাত্রমহলে গ্রৃতিভাশালী ছাত্র বলিয়া রামেন্্র 
বাবুর যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশ; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান- 
বভাগের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া এবং রায়টাদ-প্রেমটাদ 

বৃতি লাভ করিয়া অধ্যাপনা'কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেকানেক ছাত্র তাহার 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা! ও বিজ্ঞান-তত্ ব্যাখ্যানে উপকৃত হইয়া তাহার যশোগান 
করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তখনও আমি তাঁহার নিকটস্থ হই নাই; 

দুর হইতে তাহার উদীয়মান দীপ্তি-ভাতির প্রতি চাহিয়। থাকিতাম। সেই যৃময 
সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে তীহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। 
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প্রথমেই তাঁহার আঁদর্শ চরিত্র ও অমায়িক স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করিল। 
একটু নিকট-পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে, তিনি শুধু আমার প্রিয় নহেন_ 
সর্বজনপ্রিয়। অজাত-শশক্র হওয়! বোধ হয় এ যুগে দুরূহ; কিন্তু দেখিলাম 

স্টে যে সকল সদ্গুণ থাকিলে শক্রকে মিত্রে পরিণত করিতে পারা যায়, 

ত্রিবেদী মহাশয়ের সেই সকল গুণ প্রভৃত পরিমাণে রহিয়াছে । আর সে জন্য 
তাহার আস্তরিক সবদ্ (কেবল মৌথিক বন্ধু নহেন ) অনেকেই ছিলেন। 

আরও একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইলে দেখিলাম, যদিও ত্রিবেদী মহাশয় 
রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত নহেন, তাহার হ্বদয় স্বদেশ-প্রেমে মাতৌয়ারা ; 
দেখিলাম ;_-তিনি শুধু দেশের কথা ভাবেন না, দেশের কথা জানেন এবং 
দেশের দুঃখ-ছুর্দশীয় মর্ম-গীড়া অনুভব করেন। শুনিয়াছি, তাহার চেতন- 

জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত দেশের ভাবনাতেই নিয়োজিত হইয়াছিল। 

ক্রমশঃ ত্রিবেদী মহাশয়ের “জিজ্ঞাসা”, “প্রকৃতি” প্রত্ৃতি গ্রস্থ প্রকাশিত 
হইল। বন্ধু বলিয়া তিনি এঁ সকল গ্রন্থ আমায় উপহার দিলেন। সত্ব 
গাঠ করিলাম, দেখিলাম রামেন্দ্র বাবু শুধু প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিক নহেন, 
দর্শন-ক্ষেত্রেও তাহার যথেষ্ট পারদিতা এবং সাহিত্যের উপরও তাহার প্রবল 

অধিকার । একাধারে তিনি যে কৃতী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক শুধু 

তাহাই নহে, ত্রিবেদী মহাশয় অপুর্ব প্রতিভাবলে দর্শন-বিজ্ঞানের ব্যোম- 
বিহারী স্থপর্ণকে আমাদের এই পৃথিবীর মাটাতে নামাইয়া আনিয়! সর্বসাধারণের 

গোচর করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় স্ুপাঠ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নিবন্ধ 
রচনা করিয়া তিনি ঘরে ঘরে বিজ্ঞান-নুুধা বিতরণ করিয়াছেন। দেই অন্ত 

বঙ্গবাসীমাত্রেই চিরদিন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। 

জীবনের শেষ দশ বৎসর ত্রিবেদী মহাশয় বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট 

হয়েন। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইলেও এ বিভাগ তখন তাহার নিকট নূতন 
ক্ষেত্র ছিল; কিন্ত বন্ধুর ভূমিতে রথ্যা-রচনার সাহস ও উৎসাহ তাহাতে পূর্ণ 
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মাত্রায় ছিল। সেই জন্য এ বয়সেও তিনি বৈদিক সাহিত্যে বেশ ব্যুৎগন্ন 

হইয়৷ উঠেন। তাহার ফলে, তিনি এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রকাশ করেন; 
এবং গত ১৩২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে 
কয়েকটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সকল প্রবন্ধে তীষ্কার 
অস্তযৃষ্টি, স্বধর্মনিষ্ঠা ও উদার বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য- 
পরিষদের সহিত ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিচয়কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই 

পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া! অবশেষে বামেন্্র বাবু পরিষদের প্রীণস্বরূপ 
হইয়৷ উঠেন। এমন সর্বংসহা সর্ধমুখী স্নেবক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 

পরিষদের সর্ববিধ কার্যে রামেন্ত্র বাবু অকুত্রিম সুহ্ৃদের কার্য করিতেন এবং 

অধিকাংশ সময় পরিষদের কার্যে ব্যয়িত কঙ্ধিতেন। 

রামেন্দ্ বাবুর অন্থুবাদিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে আমর! জানিয়াছি যে, এই 
বিশাল বিচিত্র স্থষ্টি প্রজাপতির বিরাট, আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রজাপতি আত্মবলি দিয়াছিলেন বলিয়াই এই স্থষ্টি সম্ভাবিত হ্ইয়াছিল। 
ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবন-ব্রতের মধ্যেও এ জাতীয় আত্মত্যাগের আমরা নিদর্শন 

পাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্য নিজেকে 
বলিস্বরূপ অর্গণ করিয়াছিলেন । এই বিশীল আত্মত্যাগের উপরই পরিষদের 

অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠিত রামেন্্রসুন্দর যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় 

বিসর্জন দিয়া, একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পরিষদের সেবায় আপনাকে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষদের এত সমৃদ্ধি ও সার্থকতা, এত প্রসার ও 

প্রতিপতি, ইহার মূলে রামেন্ত্রস্ন্দরের বিপুল আত্মত্যাগ । 
আর এক কথা । শতপথ ব্রাঙ্গণে আমর! মৎ্স্ত অবতারের যে আখ্যান 

পাঠ করি, ত্রিবেদী মহাশয় সেই আখ্যানের উপদেশ হ্ৃদয়ঙগম করিয়৷ জীবনে 
তাহাকে আকৃতি দান করিয়াছিলেন। সে আখ্যান পাঠে আমরা অবগত 
হই, এক দিন ভগবান্ বৈবস্কত মন্থু এক নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন. 
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সময় এক স্বপ্পকায় মতস্ত আসিয়া তাহার দেহলগ্ন হইল। মন্থু গণ্ডুষে 
জল্ ভরিয়া সে মত্স্তকে উঠাইয়৷ লইলেন এবং গৃহে যাইরা এক অপরিদর 
মৃৎপাত্রে তাহাকে রক্ষা করিলেন। মস্ত দিনদিন বাড়িতে লাগিল। আর 

সে স্ৎপাত্রে তাহার স্থান সম্কলান হয় না। তখন বৈবস্বত মন্ত্র তাহাকে 

প্রথমে একটি জলাশয়ে রাখিলেন ৷ সেখানেও স্থান সন্ধীর্ণ হওয়ায়, পরে এক 

নদীতে রাখিলেন। এখানেও যখন স্থান অকুলান হইল, তখন তাহাকে মহা- 

সমুদ্রে রক্ষা করিলেন। এইবার প্রলয়-গ্রাবনে পৃথিবী প্রাবিত হইল তখন 

বৈবস্থত মন্ত্র এক পোতারোহণ করিয়া, তাহার বন্ধন-রজ্জু সেই তিমিঙ্গিল 

মতস্তের বৃহৎ শৃঙ্দে সংযুক্ত করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। রামেক্রন্ুন্দরও 
বুঝিয়াছিলেন যে, এই যে আমাদের বঙ্গবাণী, ইহা তুচ্ছ নহে, নগণ্য নহে; সেই 
জন্য তিনি ইহাকে সযত্বে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ ইহার পরিসর 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্লাবন আসিতেছে, যাহার 

আক্রমণে আমাদের বিলোড়িত, বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা, সেই প্লাবন হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকেও জাতীয় জীবন-তরী বঙ্গবাণীর সমৃদ্ধ 
মহিমার শৃঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। তবেই আমরা আত্মরক্ষা করিতে 
পারিব, তবেই আমর! জাতীয় জীবন-বুদ্ধে জয়ী হইব, তবেই আমর রামেন্্র 

স্থন্দরের আমরণ-আচরিত ব্রতের সার্থকতা সাধন করিব । 



€) 
লেখক- শ্রীযুক্ত আর কিমুর 

আজ স্বর্গীয় রামেন্সুন্দরের সম্বন্ধে ছুটো কথা বলিব। আপনারা হয়ত, 
প্রথমেই প্রশ্ন করিয়! বসিবেন, তুমি বিজ্ঞাতি, বিদেশী, তোমার এই স্থৃতি-সভায় 
ছুটো৷ কথা বলিবার কি অধিকার আছে? তুমি বলিবার কে? কিন্তু যে 

মহাস্মার স্মৃতিরক্ষার্থ আজ আপনারা এই বিরাট সভা! আহত করিয়াছেন, 

ধার কীর্তিত্তত্তকে উন্নততর করিবার জন্কী আপনার! প্রয়াস করিতেছেন, তীর 
সহিত আমার যে কতদুর গাঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা! আপনারা জানেন না । আমি 
শর্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুটো! কথা না৷ বলিয়। ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি 
না। তীর সহিত আমার সম্বন্ধ__তিনি প্রথমতঃ আমার শিক্ষাদীত, এবং 

দ্বিতীয়তঃ আমার শান্তিদাতা । 

প্রায় আট বং্সর পূর্বে যখন আমি কলিকাতায় প্রথম আমি, তখন আমার 
প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল-_মংস্কৃত কলেজের অধক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ 
মহাশয়ের সহিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সান্ুগ্রহে আমাকে স্বনামখ্যাত স্তর 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া আমার শিক্ষার বন্দোবস্ত 

করিয়। দিরাছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই স্বীয় রামেন্্রনুন্দরের সহিত 
আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়--কি সুন্দর মুর্তি দেখিয়াছি__কি প্রশান্ত নয়ন, কি 
গম্ভীর ভাবব্যপ্তক মুখশ্রী-_এমন আশা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছিলাম, 

বাস্তবিক কথ! বলিতে গেলে, প্রথম দিনেই নয়ন সার্থক হইয়াছিল! 

দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখন আমি বাঙ্গালাও ভাল জানিতাম না, ইংরাজীও 
দেইরূপ। মনের আশা মিটাইয়া-_প্রাণ খুলিয়া--তার সহিত ছুটো কথা 
মে দিন আর বলিতে পারিলাম না। তাঁর কথাগুলিও বড় ভাল 
বুঝিতেও পারিলাম না । সেই অবধিই মাঝে মাঝে আমি তাঁর কাছে 
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যাইতাম--নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া! তাঁকে উত্যন্তও করিতাঁম, কখনও সংস্কৃত-: 
সাহিত্য সম্বন্ধে, কখনও ঝা হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, কখনও বা তন্ব সম্বন্ধে, এবং 
কখনও বা হিন্দুধর্ম দন্বন্ধে তীকে জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 
তিনি কোনটির উত্তর না দিয়! বলিতেন_-আমি ও সম্বন্ধে জানি না” কি 

আশ্চর্য্য !__এমন পণ্ডিত, লোকের কাছে শুনিরাছিলাম তাঁর মত পণ্ডিত খুব 
কম, এবং নিজেও কত আশা করিয়! তার কাছে আসিয়াছিলাম, তিনি নিজেই 
বলিলেন-_-আমি ও সম্বন্ধে জানি না।, সেই দিন হইতেই আমার জিজ্ঞাসিত 

প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া! তার পাপ্ডিত্যে আমার খুব সন্দেহ হ্ইয়াছিল। আর 

আমি তার কাছে বড় যাইতাম না-_এমন কি, এক বছর ধরিয়া যাই নাই। 
হঠাৎ এক দিন মনে হইল, আজ ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট গিয়া একটু 

গল্প করিয়! আসি। ধীরে ধীরে তাঁর বাইরের ঘরে গেলাম। তিনি বড়ই 
যত্ন করিয়৷ আমাকে বসিতে বলিলেন । অনেক কথার পর বৈদিক যজ্ঞের কথা 
উঠিল,_সেই সময়ে আমি যন্ত সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করিতেছিলাম। 

কিন্ত কোনরূপে ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে, 

যজ্ঞ বলিতে অনেক বজ্ঞ বুঝার । সত্য কথা বলিতে গেলে, দেগুলি না দেখিলে 

বুঝা বড় শক্ত। কিন্তু ছূ্ভাগ্যক্রমে বর্তমান ভারত তা'র পূর্বের সে পথ 
ভুলিয়! গিয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। পিভৃপিতামহের কর্মকাণ্ডযজ্ঞ, সে আর 
করিতে জানে না । তাহা! নষ্ট হইয়! গিয়াছে । সে বিষয়ে এখন শিক্ষা বা 

অনুসন্ধান করিতে গেলে, নেই বিষয়ের পর্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 

রামেন্ত্রসন্দরও এক জন সেই ধরণের পণ্ডিত ছিলেন। অনেক পণ্ডিতের 

নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু বিজাতি বলিয়া! কেহই আমাকে তাহা শিখাইতে 
প্রতিশ্রুত হন নাই, কিন্ত সে দিন রামেন্্স্ন্দরের কাছে মে আশা মিটিয়া- 
ছিল। বথাপ্রসঙ্গে তার কাছে আমার কষ্টের কথা জানাইয়াছিলাম__ 
অনেক দিন ধরিয়া! যে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য কষ্ট 
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পাইতেছি, তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন--আপনি কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া 
বড় দুঃখিত হইলাম। কাজে কাজেই ও সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানা আছে, 
আপনাকে বলিব, সেদিনকার মত তাঁর অনুদিত এঁতরেয় ব্রাহ্মণখানি 
আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই বইখানি পড়িয়াই আমার বড় অনুত্তাপ 
হইয়াছিল _-এত বড় এক জন পঞ্ডিতের সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণ! করিয়া- 
ছিলাম! বাস্তবিকই রামেন্্নুন্দর অন্যান্য ব্াহমণগ্রস্থসমূহের ছুরহ স্থানসমূহও 
আমাকে এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন বে, তাহাকে আমি খুব একটা উচু 
স্থান না দিয়া থাকিতে পারি নাই। কর্পকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ, 

তাহাদের এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশ; এগুলি তিনি আমাকে সেই হইতে স্ুচারু- 

রূপে মাঝে মাঝে বৃঝাইয়া দিতেন! সেই দিন হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, 
রামে্রস্ন্দর এক জন বাস্তবিক পণ্ডিত “তার কথ! বইয়ের কথ! নয়। 

ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, গুণের চেয়ে দোষের ভাগটা 

আমাদের বেশী। সে সব দোষের ভিতর একটা দৌষ মাথা উ'চু করিয়া পরের 
কাছে আমাদের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দিতেছে । দে দৌষটা হইতেছে এই 
যে, বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি বা নাই পারি, নিজে আয়ত্ত করিতে 
পারি বা নাই পারি, ছুটো পাতা পড়ি বা নাই পড়ি, লোকের কাছে কিন্ত 
ঘোষণা! করিয়া দিতে চাই-__আমি ও বিষয়টা! খুব শিখিয়াছি। এই যে মস্ত 
একটা দৌোষ__-এটা আজকাল বড়ই বাঁড়িয়! বাইতেছে। এটা কিন্তু আমাদের 
রামেন্বনুন্দরের ছায়াও মাড়াইতে পারে নাই। বেটুকুতে তার একটুকুও সন্দেহ 

থাকিত, দে সম্বন্ধে তিনি ভূলিয়াও বলিতেন না, “আমি উহ! জানি'। এটা 
কিন্তু কেহ মনে করিবেন না, নিজের ক্ষমতীয় বিশ্বীসহীনতার পরিচায়ক। 
ইহাই মনুষ্যত্বের একটা মস্ত লক্ষণ_-প্রকৃত পণ্ডিতের প্রধান গুণ। যতক্ষণ 
একটা জিনিসকে নিজের করিতে না পারি, ততক্ষণ কাহারও কাছে বলিব না 
যে, আমি উহা শিথিয়াছি। জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ইহাই ' 
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মূলমন্ত্র করিতে হইবে। স্বর্গীয় রামেন্ত্স্থন্দরও তাহাই করিয়াছিলেন । যে 
বিষয়ে তিনি একটু জ্ঞান আছে স্বীকার করিতেন, তাঁহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ 

অধিকার ছিল। যজ্ঞ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি এমন করিয়া উহা 

আমাকে বুঝাইয়া. দিয়াছিলেন যে, আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল-_সে বিষয় 
তার সম্পূর্ণ জানী আছে। আমাকে বুঝাইবার কিছু 'দিন পরেই তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক যন্ত সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তুত৷ দিবার জন্য 

আহ্ত হইয়াছিলেন। বক্তুতাগুলি এমন সুন্দর হইয়াছিল, এমন গবেষপাপূর্ণ 
হইয়াছিল যে, আজকাল ওরূপ খুব কম পর্ডিতেই বলিতে পারেন, বা লিখিতে 
পারেন। সংক্ষেপে আমার শিক্ষাদাতা রামেন্ত্রস্থনরের কথা বলিলাম, এখন 

একবার আমার শান্তিদাতি। রামেন্্রস্ন্দরের কথা বলিতে চাই। 

আপনাদের আগেই বলিয়াছি, প্রথম বারেই যখন রামেন্রস্থুন্দরের সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হয়, তখনই উহার প্রীতিমযী প্রশান্ত ঘৃত্তি দেখিয়া আমার 
শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সেই হইতেই যখন আমার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত 

হইত, তখনই উ*হার নিকটে গিয়া বসিতাম। হয় ত দেশের কোনও দুর্ঘটনার 

সংবাদ পাইয়া মন অশাস্তিময় হইয়া উঠিয়াছে-তখনই উ*হার নিকটে গিয়া 

বসিতাম। মনে বড় বিশ্বাস ছিল যে, মহাত্ম! রামেন্স্ুন্দরের সহিত ছুটো গন্ন 
করিলে, তাঁর মুখের দুটো সান্বনার কথ! শুনিলে শান্তিলাভ করিতে পারিব। 

বাস্তবিকই কাজেও তাই হইত। যখনই যাইতাম, হাসিমুখে বড় আদর করিয়া 
কাছে বসাইতেন-_যেন চিরপরিচিত। শীস্তুভাবে কত গল্প করিতেন- যেন 

কত দিনের আত্মীয়তা । 
সেবার আমার বড় অসুখ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ভূগিয়াছিলাম বলিয়৷ 

নিজের কোনও কাঁজ করিতে পারিতাম না । কাজ করিতে না পারায় এমনই 
কষ্টবোধ হইত যে, একা থাকিতে খুব অশান্তি ভোগ করিতাম। সেই জন্য 

সেবার কিছুদিন প্রীয় প্রত্যহ উ'হার কাছে গিয়া বসিতাম। একদিন তিনি 
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বলিলেন,_-“কি কিমুরা৷ সাহেব, আস্ন, কোনও কাজ আছে? বড়ই অপ্রস্তুত 

হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিকই ত কোনও কাজ নাই-কেন প্রত্যহ উহাকে 

বিরক্ত করিতে আমি | কি আর উত্তর দিব, বলিলাম-_.কোনও কাজ ত নাই-_- 

আপনাকে দেখতে এসেছি।'-_“বেশ__আস্ুন। কাজ না থাকলে এখানে 
কি করিতেন ?' অস্থখের জন্য কাজ কর্তে না পারায় বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি, 

আপনার কাছে একটু শাস্তি লাভ করিতে এসেছি ।” রাচেন্্রনুন্দর বড় 

আনন্দিত হইয়া! বলিলেন--এখানে আসিলে কি আপনার শাস্তি হয়? হা, 
আপনার শান্ত হাসিমুখ দেখিলে হৃদয়ে বড় শান্তি পাই” আনন্দোচ্ছবাসে তার 
চ'খে মে দিন জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে-_-আর তিনি যে উত্তর 
দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না, বলিয়াছিলেন-_-“কিমুরা 

মহাশয়-__আমাদের দেশ দরিদ্র হইলেও সেই শান্তিভাবটা এখনও রহিয়াছে 
বাস্তবিক কথ! বলিতে গেলেও তাই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন এ রকম দুই 
একটা ভাবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

এইখানে দুটো নিজের কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা 

সাধারণতঃ জাশ্মাণী, ফ্রান্স বা ইংলগ্ডে বিদ্যা-শিক্ষ। করিতে যান। তার! যে 

কিছু না কিছু করিয়া আসেন, এমন নহে। ছুই তিন বৎসরের মধ্যেই এক 

রকমের পণ্ডিত হইয়া আসেন। যখন আমি সংস্কৃত ও দর্শন পড়িবার জন্য 

ভারতে আদিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, বন্ধুবর বলিলেন--তুমি ভারতবর্ষের 

মত গরম দেশে কেন যাইতেছ? ওই কুসংস্কারপূর্ণ দেশে গিয়া তোমার কি 
শিক্ষা হইবে? মাতা, পিতা! ও জ্ঞাতিগণ সকলেই ভারতে আসায় অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু তাদের মতে মত দিতে পারি নাই__হয় ত 

ইউরোপে বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিয়া, ক্রমবিকাশের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখিয়া 
এ বিষয়গুলি শিখা যাইতে পারে-_ভারতবর্ষে হয় ত সেটা হইবে না। কিন্ত 
যে দেশের জিনিস- সেটা ধর্মই হউক, বা! সাহিত্যই হউক, বা! দর্শনশাস্ত্ই 



আচার্য্য রামেন্দ্রন্বনদর ৩১ 

হউক, কিংবা অপর যে কোনও বিষয়ই হউক না কেন,_যে দেশের জিনিস 
সে দেশের সহিত দে সকলের বড় ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। সে দেশের আচার-ব্যবহার, 

রীতিনীতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! শিক্ষা না করিলে, সে দেশের 

জিনিসগুলিকে ঠিকমত কখনও আয়ন করা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্য প্রভৃতি অন্য দেশে 
গিয়া শিক্ষা করিলে ভারতীয় বিষয়সমূহের প্ররুত শিক্ষা হয় না। এই 
জন্তই আমি ভারতে আসিয়াছিলাম। বন্ধুগণের কথা, এমন কি, পিতা- 
মাতার কথার চেয়েও আমার এই বিশ্বাসটাকেই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে 
করিয়াছিলাম। দেশের দেশীয়ত্ব বাদ দিয়া, সে দেশের জিনিসকে নিজের 

করিবার ইচ্ছাটা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করা! কতদুর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, 
তাহা বলিতে পারি না। 

শেষ কথা রামেন্্রস্ন্বরের স্তায় নিরহস্কার ও বিচক্ষণ পণ্ডিতের সহিত 

মেশীয় আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলাম | আমি তাহাকে 
যে গুণসমূহে গুণান্বিত মনে করিয়াছিলাম, তাদের মধ্যে চিন্তাশীলত প্রথম । 

আমি তাহাকে কোনও দ্রিন কোনও কথারই হঠাৎ উত্তর দিতে দেখি নাই 
সব সময়েই বেশ চিন্তা করিয়া উত্তর দিতেন। তাহার একটা বড় গুণ দেখিয়া- 

ছিলাম, তিনি কথনও কাহারও উপর রাগ করিতেন না-_আমি তাঁহাকে কখনও 
রাগ করিতে দেখি নাই। এই শাস্তিপ্রিয়তাই তাহাকে লোকপ্রিয় করিয়া 
তুলিয়াছিল। তিনি সর্বদাই স্থিরচিত্ত ছিলেন। চাঞ্চল্য ভাব কখনই তাঁহার 
মুখে পরিলক্ষিত হইত না। এমন নিরহঙ্কার ছিলেন যে, সেরূপ বড় 

 মিলেনা। এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন-“কিমুরা সাহেব, বৌদবধর্ম 
আমাকে কিছু শিখাইয়! দেন না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিব।, 
“গত বৎসর যখন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাঁযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধ্যাপনা 

করিবার ভার গাই, তখন তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
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বলিয়াছিলেন-বেশ হইয়াছে- বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতরাজীতে পুস্তক লিখিবেন, 

সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়টা বাঙ্গালাতেও প্রকাশ করিয়া! আমাদের দিবেন 1». 
এরূপ চিন্তাশীল, শান্তিপ্রিয়, নিরহঙ্কার আদর্শ পণ্ডিত আপনাদের দেশে 

হয় ত অনেক আছেন, কিন্তু আমার দেশে বড় কুচি পাওয়া যায়। তিনি যে 

কত সৌন্দর্য্যের আধার ছিলেন, তাহা আমি অজ্ঞ-_সম্যক্রূপে বুঝাইতে পারিব 
না। মোট কথা, তাকে দেখিয়! ষে ধারণ! হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে, “স্বভাবে 
স্বন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, বিদ্যায় স্ন্দর, এবং হাঁসিতে সুন্দর ছিলেন, 

সে কথাটার সার্থকতা বেশ বুৰিয়াছিলা্ম।_নামে বে সুন্দর ছিলেন, সেটা ত 

আপনাদের অনেক দিনের জানা কথা । সেই ত সেই দিন তাঁকে দেখিয়াছিলাম 

_ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে চাহি না ।_ আপনারাও 
বোধ হয় আমার কথায় সায় দিতে আপত্তি করিবেন না। যখনই তীর কথ! 
আমার মনে পড়ে, তখনই তাঁর প্রশান্ত রতি আমার মনের ভিতর জাগিয়৷ 

উঠে। তাঁকে যেন তখনই দেখিতে পাই । কেমন করে বলিব, তাহার মৃত্যু 

হইয়াছে। তার যশঃসৌরভ তীহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 
আপনাদের দেশ, তাঁর জন্মভূমি ;_-এখানে আপনার! তাঁর স্তিচিহ 

রাখিবার অনেক আয়োজন করিবেন, সন্দেহ নাই ;_আর তার কার্ধ্যই তার 

স্থৃতিকে সকলের মনে চিরদিন জাগাইয়া! রাখিবে। তবে আমি তার এই বিদেশী 
ভক্ত-ত্ীর স্মৃতিচিহ্ন রাঁখিবার একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তাঁর বৈদিক 

ক্জ সন্নধীয গ্রন্থখানি আমার মাতৃভাষায় অনূদিত করিয়াই আমার দেশে 
তাহার স্থতিরক্ষ। করিব । 



(তু) 
লেখক 

শ্রীযুক্ত রায় যতীব্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ট, এম্ এ, বি এল 

বর্গীয় রামন্্সুনদর তিবেদী মহাশয়ের মৃত্যু-কথা মনে হইলে, সংযত হইয়া 
তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সহজ নহে। তাহার সহিত যে প্রকার 
আন্তরিক বান্ধবতা-স্থত্রে আমি আবদ্ধ ছিলাম এবং তাহার অলোঁকসামান্ত 

গুণাবলীর জন্য আমি যে প্রকার মুগ্ধ ছিলাম, তাহাতে তাঁহার গুণ-কীর্তন কর! 

আমার পক্ষে এক দিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, তন্্প অন্য হিসাবে উহ 

নিতান্ত কঠিন। অনেকে বলিয়! থাকেন যে, যিনি ষাঁহার প্রতি বিশেষ তাবে 
অনুরক্ত, তিনি কেবল তাঁহার গুণই দেখিতে পান, দোষ দেখেন না; আমি 
বলি, এই কথা কোন কোন স্থলে সত্য হইলেও এমনও অনেক স্থানে দেখা 

বায় যে, ধিনি ষাহার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত, তিনি তাহার গুণাবলী সম্যক্ 

দেখিতে বা অবধারণ করিতে পারেন না । এই কথার উদাহরণ আমাদের স্বর্গীয় 
রামেন্্র বাবু। আমরা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থত্রে আবদ্ধ ছিলাম 
বলিয়া বাস্তবিকই তাহার প্ররুত পাণ্ডিত্য ও প্রকৃত মহত্ব অনেক সময়ে অনু- 
ধাবন করিতে পারিতাম নাঁ। মনে ভাবিতাঁম যে, তিনি বোধ হয়, আমাদের 

মতই একজন লোক, কিন্তু তাঁহার পাঙিত্য, তীহার মেধা, এবং মাতৃভাষার 

প্রতি অনুরাগ এতই অধিক যে, তাহার ইয়ন্তা করিবার সাধ্য আমাদের অতি 

অল্পই ছিল। তিনি কেবল বিজ্ঞান-শান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি 

একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 
প্রগাঢ় বুতপন্ন ছিলেন৷ তাঁহার বৈদিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত গবেষণা সাধারণের 

নিকট পরিচিত। তিনি যে প্রকার কৃতিত্ব সহকারে এতরের ত্রাহ্মণ ভাষাস্তরিত 
করিয়াছিলেন, এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক কর্মকাণ্ডের যে প্রকার 

৩ 
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ব্যাখ্যা করিয়! সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম স্বর্ণাঙ্ছরে 

লিখিত থাকিবে। ব্দাত্তাদি ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে তাহার বিশেষ অধিকার 

ছিল; এ কথা! সর্বসাধারণের নিকট জ্ঞাত না থাকিলেও, ইহা সত্য । তাঁহার 
বিজ্ঞানশান্ত্র সম্বন্ধে পারদশিতা! বঙ্গদেশে জানেন না, এমন লোক নাই। বিজ্ঞান- 
শান্ত্রেরে অধ্যাপনায় তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। তীহার 

অধ্যাপনার স্থন্বর প্রণালী আদর্শস্থানীয় ছিল, এ কথ! তাঁহার ছাত্রের! চিরদিনই 
কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবে। ত্বাহাঁর প্রাতিভ। বহুমুখী ছিল) যে থে 

শাস্ত্র তাহার আয়ন্ত ছিল, সেই সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে তিনি একজন 

বিশেষজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্ত বিজ্ঞানাদি ও দর্শনাদি 

শাস্ত্রের এক এক বিভাগে কৃতী বাঙ্গাপীর অভাব নাই, কিন্ত এক ব্যক্তিরই 

বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় বুৎপন্ন হওয়া একান্তই দুর্নভ। 

কেবল স্বর্গীয় রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে নিঃনংশয়িতরূপে বলা 
বায় বে, তিনিই একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন । 

শবশান্ত্রে ও ভাষাতব্বে তাহার প্রগাঢ় গবেষণা! তাহার রচিত নানা পুস্তকে ও 

প্রবন্ধাদিতে স্তুপরিম্ক.ট | বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেও তাহার বিশেষ 
অধিকার ছিল, এ কথ! অনেকেই অবগত আছেন । ইদানীং কয়েক বৎসর 

এঁ নকল সাহিত্যের আলোচনায় তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত হরপ্রনাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন সুযোগ্য সহযোগী ছিলেন । 

স্বর্গীয় রামেন্ত্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, এত জ্ঞানের অধিকারী হই 
এবং ইংরাজী ভাঁষা ও সাহিত্যে স্তুপগ্ডিত হইয়াও, তাহার গ্রস্থাদি প্রারশঃ 

বঙ্গভাষায় রচনা! করির! গিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যে প্রকার 
বু্পন্ন ছিলেন, তাহা অপেক্ষা কম বু[ত্পন্ন ব্যক্তিকেও দেখিয়াছি যে, 
কৌন পুন্তক রচনাকালে তিনি ইংরাজী ব্যতীত বাঙ্গাল৷ ভাষার ব্যবহার 
করেন না। স্বীয় রামেন্ত্র বাবু মনে করিলে তাহার রচিত গবেষণী- 
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মূলক গ্রন্থাদি অনায়াদে ইংরাজী ভাষাতেই সুন্দররূপে লিখিতে গাঁরিতেন, 
কিন্ত তাহার দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভাষার প্রতি এত প্রগাঢ় অন্থুরাগ 

ছিল যে, তিনি তাহার গবেষণা ও চিন্তা-প্রস্থত বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় 
গ্রথিত করিয়া স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাহার 

মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইয়াছে এবং আমাদের মাতৃভাষা যে কত 

প্রকারে পুষ্ট হইয়াছে, তাহ! লিখির! শেষ করা যায় না । তাহার যদি কেবল 

বশঃ 'ও খাতির কামন! থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইংরাজী ভাষায় তাহার 

্রস্থাদি রচন! করিলে, হয় ত তাহার নাম স্বদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্যে স্ুপ্রচগারিত হইত এবং দেশবিদেশ হইতে তিনি শিক্ষিত ও 

চিন্তাণীল ব্যক্তির শিকট যথাযোগ্য পূজা পাইতেন। কিন্তু তাহার মনের 
গঠন অন্য প্রকারের ছিল। তিনি ভাবিতেন, তিনি যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় 

করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশবানীর উপকারার্থই দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের 

বোধগম্য করিবার অন্তই ব্যয় করিবেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, তিনি 

বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বাঙ্গালী মাত্রেরই 

অনায়াসগম্য করিয়া দিয়াছেন এবং বিজ্ঞান-শান্ত্রের প্রতিপাদা বিষয় গুলি 

যে সহজ এবং স্ুন্দররূপে বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহার এক প্রশস্ত 

পথ দেখাইয়া দিয়াছেন । আশ! কর! যায় ষে, স্বর্গীয় রামেন্রনুন্দর ত্রিবেদী 
মহাশয়ের প্রদিত পথ অবলম্বন করিয়া অধুনা কৃতী বঙ্গবাসী মাত্রেই 
বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া যুগপৎ, 

মাতৃভাঁষাকে পুষ্ট এবং স্বদেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারের সহায়তা করিবেন। এই 
কাজ করিতে পারিলে, স্বীয় রামেন্স্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বৃতিকে প্রকৃত 

পক্ষে সন্মান করা হইবে । 

» স্বীয় রামেন্্র বাবুর জীবনচষ্ঠ৷ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার একটি 

প্রধান ও সর্বাপেক্ষ! মহান্, উদ্দেশ্ব ছিল। সে উদ্দেশ্ত এই,_-তিনি কল্পনা 
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করিতেন, আমাদের মাতৃভাষা বর্তমানে নান! বিষয়ে অসম্পূর্ণ; মাতৃভাষাকে 
সর্বতোভাবে সুন্দর করিতে হইবে, জ্ঞানরাঁজোর যাবতীয় বিভাগ-সংক্রান্ত 

বিষয়ের আলোচনা এবং গবেষণা করিয়৷ তাহার ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে, 

এবং যাহা! ভবিষ্যতে পাওয়৷ যাইবে, আহ! বাঙ্গালা ভাষায় বিন্যস্ত করিয়া 

বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গীলীর গোচরে আনিতে হইবে । বিদেশীয় ভাষায় লিখিত 
গ্রস্থাদি আলোচনা করিয়া! আমরা যে কিছু জ্ঞান-লাত করিয়াছি, কিংক! 
ভবিষ্যতে করিব, তাহ! একত্র সঞ্চয় করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার না৷ করিলে 

আমাদের এ সকল জ্ঞান কোন ফলগ্রস্থই হইতে পারে না_এক প্রকার 
বন্ধই থাকিয়া যায়। সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্তব্য যে, তাহার! 

জ্রানরাজ্যে যাহ! কিচু আলোচন| করেন, তাহা! বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা। 

র্গায রামেক্্র বাবু এই মহান্ উদদেস্ত হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই সাহিত্য- 
পরিষৎ স্থাপন-কল্ে বদ্ধপরিকর হয়েন। আমার স্তায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যে 

স্বগীয় রামেন্্র বাবু ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করেন, তাহার প্রধান কারণ এইখানে । 
একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া! তাহার নেতৃত্বে, তাহার পার্চররূপে আমি 

এবং আমার অনেক বন্ধু তাহার কার্যে আমাদের যথাসাধ্য শক্তি-সামর্থ্য 

নিয়োগ করিয়াছি । প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার সহায়তা কাঠ-বিড়ালের স্থায় 
হইলেও আমি এ কথা এখানে নিজে খ্যাপন করিলাম কেন, তাহার কারণ 
অবশ্ত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সাহিত্য-পরিষদের সহায়তাকলে আমার নিজের 
ব্যক্তিগত কথা বলার কারণ এই যে, স্বর্গীয় রামেন্্র বাবুর জীবনের যে অংশ 
সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্যে ব্যয্িত হইয়াছিল, আমি স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের 

জীবনের সেই ভাগের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত এবং তাহার জীবনের 

সেই ভাগের কাহিনীর সহিত আমাদের মধ্যে পরম্পরের আস্তরিক গ্রীতির 

কথ! বিজড়িত রহিয়াছে। বু দিন তাহার সহিত আমি একত্রে পরিষদের 
অনেক কার্ধ্যে তাহার সহায়তা করিয়াছি। তাহাতে তাহার মনের 
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প্রকৃত মহত্বের কথা, তাহার দেশাত্মবোধের কথা, তাহার মাতৃভাষার প্রতি 
তননন্যসাধারণ অনুরাগের কথ! বুঝিতে পারিয়াছি এবং এই ভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম বলিয়া, আমি চিরকাল তাহার গুণমুগ্ধ আছি ও থাকিব । 

সাছিত্য-পরিষদের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রত্যেক অক্নপ্রত্যঙ্গ- 
গুলির সহিত স্বীয় রামেন্র বাবুর স্মৃতি এমন ভাঁবে বিজড়িত যে, যত দিন 
এঁ পরিষৎ থাকিবে, এমন কি, যত দিন বাঙ্গাল! ভাষা থাকিবে, তত দিন 

হী রামেন্্ বাবুর নাম বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে। 
সাহিত্য-পরিষদে তাহার স্তায় অক্রান্তকন্মী আর দ্বিতীয় ছিল না; তিনি 

প্রকৃত প্রস্তাবেই মন ও প্রাণ পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন ; 
তাহারই আকর্ষণে, তীাহারই আদর্শে এবং তাহারই চরিব্রদর্শনে কত ব্যক্তি 

যে বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহা! গণিয়া শেষ করা যায় না। 
সাহিত্য-পরিষদে স্বীয় রামেন্তরনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ কৃতিত্বের 
কথ! সকলেই জানেন; সেই কথা ঝলিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হয়, 

দুই এক কথায় তাহা বলা চলে না । আমি এখানে এ সম্বন্ধে কেবল একটি 

কথা বলিব। 

আপনার! সকলেই জানেন যে, বর্তমানে কিছু দিন ধরিয়া আমাদের 

দেশে উচ্চ শিক্ষা কোন্ ভাষার সাহায্যে হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে 
বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এমন দিন গিয়াছে, যখন উচ্চশিক্ষা 

প্রচলন বাঙ্গাল! ভাষার সাহায্যে হওয়া উচিত, এই কথা৷ বলিলেই, শিক্ষিত 
ও মনীষাসম্পন্ন অনেক বাঙ্গীলীও বলিতেন যে, ধাহার এ প্রকার প্রস্তাব 

করেন, তাহারা উচ্চশিক্ষার মুলোচ্ছেদ করেন। বেশী দিনের বথ! 

নহে, ১০1১২ বৎসর পূর্বে আমি নিজে এ কথা শুনিয়াছি। সকলেরই মনে 

ধারণা ছিল যে, উচ্চশিক্ষা এমনই পদার্থ যে, বাঙ্গালা তাষায প্রচলিত হইতেই 
পাঁরে না। দেশে অজ্ঞানের মোহ এতই ছিল যে, মাতৃভাষ! ব্যতীত ষে 
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কাহার? কোন প্রকার শিক্ষা! প্রকৃত ভাবে হইতে পারে না, এই সহজ সত্যটি 

অনেকেই অবধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না । ভগবানের আশীর্বাদে এখন 

এ মোহজাল ছিন্ন হইয়াছে । যদি আমর! এই মত-পরিবর্তনের কাঁর্ণ বিশ্লেষণ 
করি, তবে দেখিব যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক চেষ্টার ফলেই উহা 
ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-ষাহিত্য-পরিষদের কথা৷ বলিলে, ইহা সহজেই অনুমিত 
হইবে যে, এতৎসম্পর্কে পরিষৎ যাহ! করিয়াছেন, তাহার পশ্ঠাতে সেই 

অদ্বিতীয় পুরুষ আমাদের বন্ধুবর স্বর্গীয় রামেন্্র বাবু ছিলেন বলিয়াই বঙ্দীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ এই প্রকার কঠিন কার্যে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা 
করা গিয়াছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনপ্রণালী সংস্কারকল্পে যে 

কমিশন সে দিন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার! এই বিষয়ে একটা শেষ দিদ্ধাস্ত 

করিবেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় যে, তাহার! এই বিষে ছুই দিক্ 

রাখিয়া যে একট! মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহার কোন সিদ্ধান্তই 

হয় নাই; প্রশ্নটি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়। গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখ! 
যাইতেছে যে, দেশের লোকের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । সুতরাং 
এই সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, উচ্চশিক্ষা বাঙ্কালা ভাষার সাহায্যে প্রচলন 
হইবার ব্যবস্থা সংঘটিত হইতে আর বিলম্ব নাই এবং কেহ ইহাঁকে বাঁধা দিতে 

পারিবেন না। এই যে দেশের লোকের মত-পরিবর্তনের কথা ইতিপূর্কেই 
বলিলাম এবং অচিরে বাঙ্গাল! ভাষা যে আহার প্রকৃত স্থান অধিকার করিনা 

আমাদের দেশবাসীকে ধন্ট করিবে, এই আশার মূলে যে সকল ব্যক্তির চেষ্টা 
ও যে সকল ব্যক্তির যত্্র আছে, তীহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামেন্্র বাবুর আসন 

অতি উচ্চে। তিনি কেবল এই কাজের জন্য বঙ্গবাঁদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। বাঙ্গালী কখনই তাহার এই খণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। 

তাহার দেবোপম চরিত্র, খিতুল্য সরলতা, অকৃত্রিম পৌহারদ্য ইত্যাদি 
ষাহারা দেখিয়াছেন, ধাহারা উপভোগ করিয়াছেন, তীহারাই জানেন যে, 
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তিনি কি প্রকার হ্ব্গীয় প্রকৃতি লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
রহিত কথোপকথনের সময় তাঁহার যে ধীর প্রকৃতি ও সহীস্ত মুক্তি এবং 
অনাবিল ও অক্ত্রিম সখ্যতার ভাব প্রকাশ হইত, তাহ! আমাদের হৃদয়ে 

চিপ্ন-মুদ্রিত আছে ও থাকিবে। তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গীলীর যাহা গিয়াছে, 

আমাদের যাহা! গিয়াছে, তাহা বলিয়৷ প্রকাশ করিতে গারি, আমার এমন 

সাধ্য নাই; সকলেই তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অন্ুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় 
আমার ভাষার অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন উহ! বুঝিবার পক্ষে, আশা করি, কাহারও 
অভাব ঘটিবে না। 



(৭) 
লেখক-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ 

বঙ্গভাষ! ও সহিত যখন প্রথম শ্রকাশিত হয়, তখন কুমিলল! রাণীর 

দীঘির পাড়ে একট! খড়ো৷ ঘরে আমি প্লোগের শধ্যায় পড়ে বড় কষ্টে সময় 

যাপন করিতেছিলাম। ডাক্রারগণ বন্িয়াছিলেন, আমি আর ভাল হব না, 

আমি আর বই লিখিতে পারিব না, এই নিদারুণ চিত্র ভবিষ্যতের সম্মুখে 

দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যুর কামন! করিতেছিলাম; তখন 

আমার বয়স ২৯, এবং সেটা ১৮৯৬ সনের ডিসেম্বর মাস । শীতের প্রভাতে 

শষ্যা ত্যাগ করিয়া, সারারাত্রি অনিদ্র! ও নৈরাশ্তের পরে এক দিন আমি 

মানদিক উৎকণ্ঠা দুর করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ছিলাম, এমন 
সময় ডাকপিয়ন আপিয়া এক স্থদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়! গেল, পত্রথানি 

রামেন্দ্র বাবুর। আমি তখনও তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু এই অবদৃ্ ব্যক্তির 
আশ্বা-বাণী আমার নিকট যেন অনদষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘট। দূর করিয়া 
মুহূর্তের জন্ত স্বর্গের জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিল। তার পর কণিকাতায় 

আসিলাম, তথন কত দিন শয্যাপার্থে আমার চিরপ্রফুল্প বন্ধুর মুখখানি 

দেখিয়াছি। তাহার উৎসাহ-মাশ্বাস শুধু মুখের কথায় ব্যয় হয় নাই, 
তিনি যে পর্যযস্ত পরের কষ্ট দুর করিতে না! পারিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত ব্যথিত 
থাকিয়ছেন। তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়! দ্বারে দ্বারে আমার 

জন্ত ভিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন 

নাই। তাহার এই সুগভীর আন্তরিকতা! ও বন্ধুত্বের ফলে আমি কুমার 
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয় মহাশয়কে পাইলাম, লালগোলার রাজ! বাহাঁহ্রকে 
পাইলাম। আমি যে কয়েক বদর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য ও জড়বৎ 
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পড়িয়! ছিলাম, দে কয়েক বদর আমি তাহাকে ঘন ঘন আঁমার বাড়ীতে 

দেখিতে পাইয়াছি। আজ অমুকে এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন সহাদয় 
ব্যক্তি আমার জন্ত মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থ! করিয়াছেন, রামেন্দ্র বাবু, প্রফু্ন 

মুখে*আমাকে আপিয় প্রায়ই এই সংবাদ দ্রিতেন। তখন মনে হইত, 

রামেন্্র বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ আমাকে সহায়তা করিতেছেন। সে 
সকল দিনের কথা মনে হইলে, আজও আমার চক্ষু মজল হয় । হে বন্ধুবর, 

তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলে। খন হইতে আমার রোগ ভাল হইল, 
তখন হইতে তোমার শুভাগমন বিরল হইতে লাগিল ॥ সখের সময় আমি 

তোমাকে তেমন করিয়া পাই নাই, কিন্তু দুঃখের সময় তোমার সহদয়তা। 

তোমার গভীর স্লেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুতব করিয়াছি । 

রামেন্দ্র বাবু যেখানে কাহারও কিছু গুণ আবিষ্কার করিতেন, তখনই তার 
পক্ষপাতী হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে সেই গুণের উৎদাহ দিতে যাইতেন। 

যাছুকরের মন্ত্রপূৃত দণ্ড যেরূপ স্পর্শন্বার! বিরাট সৌধমালার স্থষ্টি করে, 
রামেন্দ্রের হৃদয়ের গভীর অনুরাগে সামান্য আয়োজন হইতে এই বিরাট 
সাহিত্-পরিষদের তেমনই সৃষ্টি করিয়াছে । এ বিষয়ে আমার অধিক লেখ! 

নিশ্রয়োজন। বঙগসাহিত্যের তিনি মহারথ ছিলেন, তাহার শিক্ষা, অধ্যপনা- 

শক্তি ও কর্মঠিত। সকলই অনাধারণ ছিল। তিনিই নিঃ্বার্থভাবে আমার 

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া 

আমার মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন । তাহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্বদা 
উজ্জল আছে ও থাকিবে । 

তাহার দোষের মধ্যে ছুই একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি । প্রথমটি 

হইতেছে, তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেল! | তিনি রুগ্রদেহে যদ্দি সাহিত্য- 

পরিষদের জন্ত এতট| না থাটতেন, তবে বোধ হয়, অকালে তীহার এই 
শোচনীয় মৃত্যু ঘটিত ন!। 
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. তাহার হাতের লেখা অতি বিশ্রী ছিল। শুনিয়াছি, উন্তর-পশ্চিমের 
কোন লোক “আজমির গেয়া” কথাটি 'আজ মর গিয়া” পাঠ করিয় গরত্র- 
শোকাতুর হইয়াছিল? রামেন্ত্র বাবুর হাতের লেখায় এরূপ রহস্তকর ভ্রম 
অনায়াসে ঘটিতে পারিত। 

তাহার লেখ! পড়িতে না গারিয়া সময়ে সময়ে আমি অত্যন্ত ত্ুদ্ধ ও 

বিরক্ত হইতাম | এক দিনের কথা বলিতেছি-_-প্রতিশোধ লইবার সংকলে 
আমি তাহাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, তাহাতে হিজিবিজি 

কিছু লিখিয়! অর্থাৎ কতকগুলি বক্র” সরল ও গোল রেখা ও বিন্দু আকিয়া 

কার্ডখানি ভর্তি করিয়া ফেলি এবং অর মধ্যে মধ্যে ছু'একটি বাঙ্গালা শব 
লিখিয়! চিঠিথানি যে বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছে, তাহার একট। বাহ ঠাট বজায় 
রাখিয়া নাম দ্থাক্ষরপূর্ববক তাহা ডাকে ফেলিয়া দিই। পর বিন প্রাতে 
দেখিলাম, আমার কীটাপুকুরের বাড়ীতে রামেন্ত্র বাবু গাড়ী করিয়া আসিয়া 
হাজির। অতি বিরক্তভাবে ও উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি আমায় বলিলেন, “কি 
যে মুওু লিখিয়াছেন, বুঝিতে ন| পারিয়া কাজ ফেলিয়া চলিয়৷ আদিয়াছি। 
আমি বলিলাম, “আপনি জীবন ভ'রে যে সকল অপকর্ম করে এসেছেন, 
এ কার্ডথানি হচ্ছে তাঁর প্রত্যুত্তর, এতে কিছু লেখা হয় নাই। খানিক 
কাল তিনি একটু ক্ষু হইয়া! চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর মেঘ কাটিয়! গেলে 
যেরূপ রৌদ্রের রেখা দেখা যায়, সেইরূপ তাঁর মুখে হাসি ফুটিল, সে হাসি 
যার! দেখেছেন, তাঁর ভুলবেন না, সে হাঁদি রামেন্দ্র বাবুরই মত, তার অন্ত 
কোন উপম নাই। 



(৮) 
লেখক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ 

রামেন্দ্রবাবু যে সত্য সত্যই আমাদের ছাড়িয়া অন্ত লোকে চলিয়! গিয়!ছেন, 
ইহা এখনও বিশ্বাস হয় না। এই সে দিন রোগশব্যায় শায়িত থাকিয়াও 
তিনি কত রকম বিষয়ের আলোচন! করিলেন । এখনও সর্বদ! মনে হয়, যেন 

সেই শাস্ত সৌম্য মুগ্তির সম্মুখে বসিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তন 
সমূহের সরল ব্যাখ্যা শুনিতেছি। বাস্তবিক, কতকগুলি লোকের এমন 
একটা! অমরতা, এমন একটা অবিনশ্বরতা থাকে যে, মৃত্যু যে তাহাদিগকে 

গ্রাস করিতে পারে, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপ 
লোক ছিলেন। অথচ তাহার দেহ অত্যন্ত ছুর্বল ছিল। আমি ত তাহাকে 

গত এগার বৎসরের মধ্যে কখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য উপঞ্জোগ করিতে দেখি নাই। 

তাহার চোখের দীন্তিতে ও হাসিতে এমন একটা অজর অমর ভাঁব ছিল, যাহ! 

দেহের সহত্ত ছুর্ববলত! ভেদ করিয়া নিজেকে প্রকাশ কর্তি। রামেন্্র বাবুর 

সমন্তটাই দেহী ছিল, দেহের অংশট। দেহীর মধ্যে মিশাইয়! গিয়াছিল। এই 
জন্যই বোধ হয়, তাহার দেহ শীঘ্তই কাজে ইন্তাফা দিল। 

তাহার হাসির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি । বাস্তবিক এরূপ হাঁসি 

আমার জীবনে আর কাহারও কখনও দেখি নাই। সকল প্রকার 

বৈষম্য, সকল প্রকার সন্দেহ, তীহার হাঁসির সাম্নে পলাইয়! যাইত। 

একবার মনে পড়ে, কতক জন নবীন সাহিতাক “হিতবাদী” পত্রে অত্যন্ত 

তীব্র ভাষায় ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা! করিয়াছিলেন। 

আমি ত্রিবেদী মহাণয়কে এ সমালোচনা দেখাইলে, তিনি কেবলই হামিতে 

লাগিলেন। সে হাসিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা 
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অসম্ভব। সে হাসি সমালেটকের তীব্র প্রতিবাদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 

দিয়ছিল। সে হাসি স্প্ই সকলকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিল যে, তুচ্ছ 

জগতের প্রশংসা বা নিন্মার কত উদ্ধে তাহার চিত ভ্রমণ করিত। সে 

রাজ্যে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ঘন্বকোলাহল নাই, সে রাজ্যে বিশুদ্ধ 

মৈত্রীভাব, সার্বজনীন গ্রীতি ভিন্ন আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে ন1। 
কেবল হাসিতে নহে, ত্রিবেদী মহাশয়ের সকল ক্রিয়াকলাপে এইরূপ 

একটি অশরীরী লোকের আভাস পাওয়া যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, 
আজ ছুই বৎসর হইবে, সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে ভীষণ 

বাকৃবিতওা হইবার পর এক দল লোক সক্রোধে পরিষৎ মন্দির হইতে 
বাহির হইয়৷ গেলেন। ত্রিবেদী মহাশয় কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হন 
নাই। তিনি যে নিত্যবৃদ্ শুদ্ধমুক্ত চৈতন্তের উপাসক ছিলেন, সেই চৈতন্তের 

নায় তিনিও নির্বিকার নির্কিকল্পভাবে অবস্থান করিলেন। তাহার মুখের 
দিকে তাকাইলে কিছু যে সে দিন ঘটিয্াছে, তাহা একেবারেই বোধ 

হইতেছিল না। 

তাহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হইলেও, মনের জোর খুব বেশী ছিল। তাহার 
মত তিনি হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না; কিন্তু যখন করিতেন, তখন খুব দৃঢ়তার 

সহিত করিতেন এবং খুব দৃঢ়তার সহিত তাহার মতকে পোষণ করিতেন । 

কিন্ত ইহা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্ত নহে যে, একগু'য়েভাবে তিনি কোনও 
মতকে ধরিয়া থাকিতেন। বয়সের ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাহার মতেরও 

ক্রমিক পরিবর্তন ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক | দেহ যত দিন সজীব 
থাকে, তত দিন যেমন বাহিরের পরিবর্তনের সহিত নিজের সামরস্ত রক্ষা 

করিয়া চলে, সেইরূপ মানুষের বুদ্ধিও যত দিন সজীব থাকে, তত (দিন তাহাও 
বহির্জগতের ঘাতগ্রতিঘাতের সহিত নিজের সামঞ্জন্ত বজায় রাখে । ত্রিবেদী 
অহাশয়ের মন নূতন সত্য গ্রহণ ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অদাধারণ পটু 
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ছিল। আমার নিকট তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ফরাদী দার্শনিক 
. বেরি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রীতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে নূতন আলোক 
: প্রাপ্ত হইয়াছেন । এইরূপ কয় বৎসর অসাধারণ যত্তের সহিত বৈদিক সাহিত্য 

অধ্যয়'নর ফল আমরা তাহার এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, কর্মকথা, বিচিত্র- 
প্রসঙ্গ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধাবলীতে দেখিতে পাই। 

্ রামেন্্রবাবু সম্পূর্ণরূপে নিরহস্কার ছিলেন। তিনি আপনাকে একেবারে 

ভুলিয়া থাকিতেন ৷ কখনও তাহার মুখে তাহার নিজের কীর্তির সম্বন্ধে কোনও 

_ কথা শুনিতে পাই নাই। পরের যদি কোনও গুণ দেখিতেন, অথবা কোনও 

_ জৎকার্যের খবর পাইতেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহা সাধারণের গোচর 
করিতেন। নিজের বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত করিতেন। তিনি 

যে কখনও কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনেই হইত না, অন্ের 
_ নিকট তাহা বলা ত দুরের কথা। আমার এই সংশ্রবে একটি ঘটনা মনে 

পড়িয়৷ গেল। আজ নয় বৎসর হইল, আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ 

: জর্মান্ ভাষায় অনুবাদ করি! জর্্মাণীর কোন ও দার্শনিক পত্রিকায় ছাপাইবার 

জন্য প্রেরণ করি। প্রেরণ করিবার পূর্বে ত্রিবেদী মহাশয়কে অন্তুবাদটি 
একবার দেখাই, এবং তাহার মত লই। তিনি তাহার সন্মতিজ্ঞাপন করিয়! 

যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ! হইতে নিম্নে ছুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম £_. 
“আমার প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভাষায় অন্ুবাদযোগ্য বলিয়৷ বিবেচিত হইবে, ইহা 

কখনও হ্বপ্পেও ভাবি নাই-****শ্বদেশের ও বিদেশের আচার্য্গণের নিকট 

যাহা শিিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ 
ক'রবার চেষ্টা ব্যতীত আমার আর কোনও ছুরাকাজ্ষা কথনও ছিল না। 

রুনাগুলির মধ্যে আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে বলিয়৷ কখনও কোনও স্পর্ধা 
আমার মনে উপস্থিত হয় নাই ; কোনও নুতন কথা কখনও বলিয়াছি বলয়াও 

ধারণা জন্মে নাই।» 
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ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারশূন্তার শ্রে্ঠ উদাহরণ আর কি হইতে পারে? 

অহঙ্কারকে তিনি যেমন দমন করিয়াছিলেন, অন্থান্ত রিপুগুলিকেও তিনি 
সেইরূপ নাশ করিয়াছিলেন। ক্রোধ তাহার একেবারেই ছিল না বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। যতই বিরক্তিকর ব্যাপার তাহার ঘাড়ে পড়ক না"কেন, 
তিনি কথনও ধৈর্যাচ্যুত হইতেন না। এ বিষয়ে ব্রঙ্ান্ত্র ছিল--তাহার হাসি । 
তাহার সহান্ত বদনের সন্ুখে বিরক্তি ষেন আমিতেই সাহদ পাইত না। 

এই সকল কারণে মনে হয় বে, ঝিনি গীতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন-- 
“বিহার কামান্ বঃ সর্ধান্ পুমাংশ্চরতি নিংস্পৃহঃ। 

নির্মম! নিরহচ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি 1, 

কিন্ত গীতার এই আদর্শ মনে করিলে আমাদের বেরূপ কর্কশ কঠোর 

লোঁকের চিত্র মানস চক্ষুতে উদ্দিত হয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরে সেরূপ 

কর্কশতা, দেবূপ নিশ্মমতা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না । রামেন্দরবাবুর হৃদ 
অত্যন্ত কোমল ছিল। পরের ছুঃখ তিনি একেবারেই সহিতে পারিতেন না 

বঙ্গনাহিত্যের অক্রান্ত মেবক, বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম কর্মকর্তা 

৬ ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুনংবাদে তাহাকে শোকে বিহ্বল হইতে দেখিকনাছি। 
ত্রিবেদী মহাশরের ভিতরে কঠোরত'র লেশমাত্র ছিল না। 

বাস্তবিক ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাব একেবারে মধু-টালা ছিল। এই 
জন্যই কৰি রবীন্দ্রনাথ তাহার সংবর্ধনা! উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,_-'তোঁমার 

বাক্য সুন্দর, তোমার হান্ত স্ুনর, তোমার সকলই সুন্দর, হেরামেন্্হ্নর, 
আমি তোমাকে অভিবাদন করি ।' সে কালের আর্ধ্য-খবিগণ সমস্ত পৃথিবীকে 
মধুমম দেখিতেন। রং পৃথিবী সর্কেষাং ভূতানাং মধু । অন্তাঃ পৃথিব্যাঃ 

সর্ধাণি ভূতানি মধু ।' ঠিবেদী মহাশয় আর্ধ্যদিগের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। 
তিনি নিজে মধু ছিলেন, এবং সমস্ত জগত্টাকে মধুময় দেখিতেন। এই 
জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুখে সর্বদা! হাসি লাগি! থাকিত। 
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এইবার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। 
১২৭১ সালের ৫ই ভান্র জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
জেমে! গ্রামে তাহার জন্ম হ্য়। তাহার পিতা গোবিন্দস্ন্দর ত্রিবেদী 

চরিত্রগণে ও পাগ্ডিত্যে সে অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। 

রামেন্্রদার ছয় বসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-পাঠশালায় ভন্তি হইয়াছিলেন। 
তিনি ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি কান্দি 
ইংরাজি স্কুলে ভণ্ভি হন। এগ্টান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার 
পিতৃবিয়োগ ঘটে । এই দুর্ঘটনা সন্কেও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান 

অধিকার করেন, এবং ২৫.টাঁকা বৃত্তি পান। পরে তাহার খুল্লতাতের সহিত 
কলিকাতায় আনিয়৷ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভন্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি 

বি এ পরীক্ষার পদার্গবিদ্যা ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান, এবং প্রথম 

স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক পেডলার সাহেব এই পরীক্ষায় রসায়নের 
পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্্রবাবুর কাগজ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি এ পর্য্য্ত 

রসায়নের যত কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই ০৪ ৪0 006 06 1০290, 

১৮৮৭ হুষ্টাব্বে তিনি পদীর্থবিদ্]ার এম্ এ পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম 

শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রেমটাদ-রায়াদ 

বৃত্তি লাভ করেন। পরে কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটারিতে 
বিজ্ঞানচর্চা করিবার পর রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যপকতী গ্রহণ 

করেন। ইহাই তাহার কর্মজীবনের আরম্ত। 

রামেন্ত্র বাবুর কর্মজীবনের কথা বলিলেই, মর্ধাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের 
নাম মনে পড়ে। সাহিত্য-পরিষদটি ক্রিবেদী মহাশয়ের হাতেগড়া! জিনিষ। 

ইহার জন্য তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহার ফল আমরা 

সাহিত্য-পরিষদের স্থনার তবনে ও বহুবিস্তৃত কাধ্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

অবস্ত আমার বলা উদ্দেম্ত নহে যে, একমাত্র ভ্রিব্দৌ মহাশয়ই সাহিত্য- 
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পরিষদের সৃষ্টিকর্তা | এ কথা৷ বিলে যে সকল মহাত্মা তাহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও 
পরিশ্রম দ্বারা সাহিত্য-পরিষদকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদিগের গ্রৃতি 

অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তবে ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগ ও অক্রান্ত 
পরিশ্রম ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ কিছুতেই তাহার বর্তমান অবস্থা "প্রাপ্ত 
হইতে পারিত না। তিনি সাত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সম্পার্দক 

ছিলেন৷ তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন । 

তাহার মৃত্যুর সাত দিন পূর্বে তিনি উহার সভাপতি মনোনীত হ'ন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের পরম দুর্ভাগ্য যে, প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবার অব্যবহিত 

পরেই ত্রিবেদী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন । ত্রিবেদী মহাশয়ের সভা- 

পৃতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ উন্নতি হইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। 

রিপণ কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্রিবেদী মহাশরের কলেজ হইতে পাশ 
করিয়া বাহির হইবার অল্প দিন পর হইতেই আর্ত হইয়াছিল । সে সম্বন্ধ 
তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত বরাবর চলিয়াছিল। প্রথমে তিনি অধ্যাপক 
ভাবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে রিপণ কলেজের সহিত সংস্থ্ট ছিলেন। 
এরূপ এক কলেজে জীবনের সমস্তটা যাপনের উদাহ্র্ণ খুব কম দেখিতে পাওয়া 
যায়। রিপণ কলেজে ঢুকিবার পূর্বে তাহার গবমে প্টের চাকরী পাইবার 
একবার স্থুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবমে্টের চাকরী লন নাই, 
সে সম্বন্ধে তিনি এক দিন আমার নিকট বড় মজার গন্প করিয়াছিলেন 
প্রেমটাদ-রায়টাদ বৃন্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবমেন্টের 
এডুকেশন্ ডিগার্টমেণ্টে চাঁকরীর জন্য ডিরেক্টারের নিকট আবেদন করেন। 

তাহার ফলে ডিরেক্টার তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। 

নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টারের আফিসে উপস্থিত হ'ন, এবং 
চাপরাশীর দ্বার কার্ড পাঁঠাইয়৷ দেন। কার্ডটা ডিরেক্টারের নিকট লইয়৷ 
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যাইবার সময় চাঁপরাধীটি তাঁহার নিকট বথশিন্ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী 
মৃহাশয় এত বিরক্ত হইয়! যাঁন যে, তিনি ভাবেন, পুর ছাই, গবমে্টের 
চাকরী, যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পরে না'জানি কত রকম 
গো্পমাল।” এই ভাবিয়া তিনি দেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টারের 
সহিত দেখা করিলেন না । এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মৃহাশয়ের স্বভাবের 

পরিচয় পাওয়৷ যায়। কোনও প্রকার বক্র মার্গ দ্বারা কোনও বুকম 

সুবিধা পাইবাঁর চেষ্টা করা, তিনি যে মতে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দে 
মতের বিরুদ্ধ ছিল। সরল সহজ পথে চলিয়া যতটা সাংসারিক উন্নতি সন্তবে, 

তাহার বাহিরে অন্য কোনও প্রকার সুবিধার চেষ্টা করাকে তিনি পাপ বলিয়া 
মনে করিতেন। 

তিনি নিজে যেমন কোনও প্রকার কুটিল মার্গ পছন্দ করিতেন না, 

অন্যকেও তিনি তেমনই কোনও প্রকার কুটিলত! অবলম্বন করিতেও প্রশ্রয় 
.দ্রিতেন না। কোনও প্রকার তোষামোদ বা অন্ুরোধউপরোধ তিনি 

গছন্দ করিতেন না । তাহার অধ্যক্ষতায় রিপণ কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব 

ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই নিজ নিজ কার্ধ্য করিবার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনত। পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপ্যালকে 

_ খোসামোদ করিবার বা! তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার 

আবহ্কতা আছে। 
কেহ তাহার বাড়ীতে গিয়া কোনও অন্ুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, 

«এ কথ! ত আমাকে কলেজেই বলিতে পারিতেন, এত কষ্ট করিয়া বাড়ীতে 

আসার কি দরকার ছিল ?, তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকে তিনি অত্যন্ত 

সন্মান করিতেন, এবং সর্বদা মুক্তকণ্ঠে তাহাদের পা্ডিত্যের ও চরিত্রের 
প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের মধ্যে এরাপ মধুর সম্ন্ধ'বড় কম 
দেখিতে পাওয়া যা। রিপণ কলেজের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক পরলোকগত 
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ক্ষেত্রমোহন বন্য্যোপাধ্যায়ের সহিত রামেন্ত্রবাবু “বাগর্থাবিব সম্পৃক্ত' ছিলেন 

্ষেত্রবাবু এক দিন আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, রামেন্্র বাবুর উৎনাহ 
ব্যতীত তিনি কখনও কিছু লিখিতে পারিতেন না । তাহার অকানমৃত্যুতে 

তরিবেদী মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলেন। 

রিবেদী মহাশযের করধীবনের কথা বলিতে গেলে, তাহার সাহিতাক্ষেত্ে 
কর্মের কথা ন! বলিয়া পারা যায় না। কেন না, সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী 

মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ব্রঙ্গ-সাহিত্যে রামেন্্র বাবুর স্থান 

অতি উচ্চ--এ কথ! বলিলে কিছুই বল! জর না। কোনও কোনও বিষয়ে 

বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই ঝুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল 

বিষয়ের প্রীণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য 
যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া 2২5811900 ৫7912 যেরূপ দীড়ার়, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে 

ইতিহাস-বিভাগে রামেন্ত্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় 
যে কিরূপ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক থরস্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্্র বাবু স্প্ 
দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গালাতে অবস্ত 

ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্বে অনেক রচিত হইয়াছে; কিন্ত এ ক্ষেত্রেও 
রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, 
ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাথা করিবার ক্ষমতার 

গুণে তাহ। অতি সরল বলিয়া প্রত্তিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা 
করিতে তীহার ম* নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ূ 

রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, 

এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে । আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ 

নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটেন। 479০4 এই 
জন্ত দর্শনশ স্তরের সাধারণ সংস্ঞা দিয়াছিলেন 119001810, অর্থাৎ-্যাহা! 
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£1773105-এর জ্ঞানলাভের পর, 71)75105-এর মূল ততৃগুলি আলোচনা 

করিবার পর পাওয়া যায়। জর্মাণ ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে ?19০8৫০০- 
19 বলে, (অর্থাৎ [)601561 ৰা বস্তচিন্তার পর যাহা উদ্দিত হয়)। দার্শনিক 

চিন্তা »সকল সময়েই [39010150197, অর্থাৎ--এ চিন্তা অন্ত সকল চিন্তার 

পর উদ্দিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিস্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্ত!। সুতরাং 

দর্শনের আরন্ত বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমর! ইহাই 
দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেন্সহোণ্টন্ প্রভৃতি বিজ্ঞানা- 

ার্যাগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর 
হইবার পর চিন্তা! করিতে থাকেন, “কিরপ পথ দিয়া এত দুর আদিলাম, 
আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও 
যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়। অন্ত রাস্তা দেখা কর্তব্য? প্ররকৃতি'- 

শীর্ষক গ্রন্থে আমর! বিজ্ঞানের পুরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্ত ইহাঁরই 
মধ্যে ছুই জায়গায় যেন ভাটার টানের আভাস গাওয়া বায়। 'জ্ঞানের 

সীমানা" ও প্ররুতির মুগ্তি-নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খটকা 
উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম; বুঝি বা 
এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাম্তের বিরাট শূন্যতায় পর্য/বসিত হয়। 

এই খট.ক! হইতেই “জিজ্ঞাসার উৎপত্তি । যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য 
নাহয়, তাহা হইলে কোথার সত্যকে খুঁজিতে হইবে? জিজ্ঞাসার প্রথম 
প্রবন্ধ “তাতে এই বিষয়ের আলোচন! আছে। বিজ্ঞান ভুয়োদর্শনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহ! তৃয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম | কিন্তু ভূয়োদর্শন 

ভূয়োদর্শনগাত্র? ভূয়; শব্দের অর্থ ভূয় চির নহে ভুয়োদর্শন বহু কাল 

ব্যাপিয়৷ দর্শন বা সর্বদেশ বাপিয! দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, 
সর্কোর সহিত তুলনায়, তয়ঃ ও বহু নগণামাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। 
মাধ্যাকর্ষণের বর্তমান নিয়ম কাণি ছিল, পরণ্ড ছিল, শত বৎসর বা কোি 



৫২ আচার্য রামেজ্দ্স্থন্দর 

বসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ 
কোথায় ? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে 

লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহাঁরিক সত্য, জীবন- 

যাপনের স্থবিধার জন্ত গৃহীত সত্য। “বিজ্ঞানে পুডুলপূজা/ শীর্ষক গ্রাবন্ধ, 
পরবং রিপণ কলেজে বাবহারিক ও প্রাতিভাদিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি 

যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তান্াতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ 
অশাশ্বতত| মুন্দররূপে দেখান হইয়াছে । থ্মামি আছি'--এ সত্য কিন্তু অন্ত 
প্রকার সত্য । ইহা অপর কোন সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি 

ফোনও সত্যকে নিরপেক্ষ রব সত্য বলিত্তে হয়, তাহা৷ এই সত্য । ত্রিবেদী 
মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন, 

'আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। 
তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃদিদ্ধ বলিয়া! কোন সত্য 
বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমাদের অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য 1' 

ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে ছুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করেন। এক 

হইতেছে ব্যাবহারিক বাঁ 19790 সতা, জীবনধারণের সুবিধার: জন্য 
মানিয়া লওয়! সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য 
95010662100 

ফলে দাড়াইল এই যে, 'আমি আছি" ইহাই চরম সত্য। রি গীি 
আমি কি? আমি কখনও পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়! উর্দে 
অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশূঙ্গ অবলোকন ও নিয়ে বেগবতী খরআোত। পার্বত্য 

নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি 

মিভৃত কক্ষে শাস্ত স্তব্বভাবে নিঞ্জের ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করিতেছি । 

এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাদিতেছি,' কখনও কাদিতেছি, 

সর্বদাই বিচলিত হুইয়৷ আছি; আর এক'আমি নির্বিকার শীস্ত শুদ্ধত্ভাব। 
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প্রথম 'আমি'কে জীবাত্ম। বা 1)9700100781 551 এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে 

পরমাআ বা 10505001067681 5611 বলা যায়। এই ছুই আমি, কিন্ত 

মূলতঃ একই। যে আমি পরমাস্মা, সেই আমি আবার জীবাত্বা ; ইহা 
৫৪. যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছলেন, সহঅ সহশ্র বৎসর পূর্বে 
আর্ধ্য খষরাও সেইরূপ বা! ততোধিক জোরের সহিত গ্রচার করির৷ গিয়াছেন। 
ত্রিবেদী মহাশয়ও হহাদিগের সহিত যোগ দিয় . এই বিরাট সত্যকে পুনরায় 
(ঘোষণা করেন। 

আমি আপনাঁদিগকে এই সকল দার্শনিক 7:50107109116165 লইয়। বিরক্ত 

করিতাম না । কিন্তু এই ছুই প্রকার “আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী 
মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী,চৈতন্ভ “আমি, 

থাকিলেই ত হইত, এই ছুই “আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর খথেদে 
আছে। “কামস্তদগে সমবর্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং ষদাসীং--আমার 

মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের স্থ্টি-হেতু। অর্থাৎ-_ইহা কামন। 
করিনাম__সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া 
নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দূরুণই আমার 
সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-ৃত্যুর সম্বন্ধ । 

এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে রি 

পশুরূপে আলম্তন করিয়। জগত স্থষ্টি করে। 

তং যজ্পং বহ্িষি প্রৌক্ষন্ পুকুষং জাতম্ অগ্রত ) থজ্জেন যক্ঞমজয়ন্ত 
দেবাঠ--সেই পুরুষকেই যন্রীয় পণুরূপে আলম্তন করিয়৷ যজ্ঞ সম্পাদন 

হইয়াছিল, সেই ষক্ত হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সন্বন্ধ | 

এই'জন্ত ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, 
» “এই বিশ্ব ব্যাপার. এক মহাষজ্ঞ--বিশ্বকর্মার সম্পাদিত যক্ত। যজ্ঞ 

ত্যাগাত্মক--যাজিকের পরিভাষায় দেবোদেশে দ্রবাত্যাগের নাম হজ্ঞ। 
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কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন-_-সংসার 
করিতেছেন, তাহা যখন মূরেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম: ত্যাগের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল ।” 

* জগতের সহিত জীবের সামগ্জস্ত ত্যাগের দ্বারাই সম্পরন হয়। ত্যাগের 
সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ইঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন, 
“তেন ত্যক্তেন ভূপ্তীথাঃ__ত্যাগের দ্বারাষ্ই ভোগ করিবে । ভোগ্য বন্তুই 
যখন ত্যাগের দ্বার! ত্য, সমস্ত জগতের-_ঞ্বং কাজে কাজেই সকল ভোগ্য- 
বস্তরই-__বখন ত্যাগেতে স্থষ্টি, তখন ত্যাগেক্ সহিত ভোগের কোনও জাতিগত 
পার্থক্য থাকিতে পারে না । ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাহার কর্মমকথার “যজ্ঞ 
শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখাইয়া দিরাহ্ছেন। 

“ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না । ভোগের বিষয় এই 
যে পরিদৃশ্ঠমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মক্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; 
জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়৷ জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুথে 
পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলকট) ত্যাগই ভোগ ।, 

পৃথিবীর যাবতীয় কর্মনই যক্ঞ, অর্থাৎ-_ত্যাগাত্বক-_-ইহা দেখান ও 
বোঝানই ব্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্মমকথা*-গ্রস্থের প্রধান উদ্দেস্া। এ কথার 
ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়! দেখ! উচিত। যাবতীয় কর্মই ত্যাগ, অর্থাৎ 
তাহা .0101, আবার বর্দমাত্রই খত, অর্থাঘৎ_-009010 70:00953. 

কাজেই সমস্ত জাগতিক বাপারই নৈতিক (07081), অথবা সমস্ত নৈতিক 
ব্যাপারই জাগতিক | স্ৃতরাঃ 0০93710 7100699 এবং ?,0১1091 

09০533 মূলতঃ এক। ধর্মের জয়*শীর্ষক প্রবন্ধে এই ক্যাট ্রিবেদী 
মহাশয় পরিস্ব,ট করিয়াছেন । 

যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দিষ্টি বক্ষায 
ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাতরি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও. বঞ্ধা-বাু 
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বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোভনের বাঁসভূমিতে মানুষ 
রৈলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাঁটাইতেছে, সেই নিয়তি এবং 
যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্মে ও অসৎ কর্মে প্রেরিত করে, যাহাতে 
িদ্ধার্থকে গৃহতাগ করাইয়াছিল ও বীগুকে ক্রুসে ঝুলাইয়্াছিল, এই 
নিয়তি, এই উতয় প্রকোষ্ঠের উয় নিয়তির মধ্যে 'এক পরম পরক্য 
বর্তমান আছে । 

এইখানে একটু খটকা বাধে । নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাঁপারের 
মধ্যে পার্থক্য তুলির দিলে, নৈতি ক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা 

ঘটিতেছে এবং যাহা ঘট! উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, “উচিত, 
শবের আর কোন? অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ কিন্ত 

11015111 লোপ করা নহে । তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন। তিনি প্রতিপন্ন 

করিতে চাঁন যে, এই সাংদারিক বা ব্যাবহারিক জীবনের 1101915-এর 
কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্মের জয় হয় না, নিয্নতির জয় হয়। 

ধর্দের ভিডি র্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভীসিক জগতে । আমাদের 

প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা 

সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অস্ভূতি ও নিজের বিশ্বাস 
দ্বারা চাপণিত হুই। ধর্ম এই প্রাতিতাসিক বা [760105৩ রাজ্যে 
বিচরণ করে। ইহা! সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে? ইহা প্রত্যেকের 

নিজস্ব সামন্রী। আমার সহিত অন্তর সন্ন্, প্রতিদিনের মেশামিশি, 
প্রতিদিনের মাঁখামাথির সন্থন্ধ।  ছুূর্ভাগ্ক্রমে ত্রিবেষ্ী মহাশয় গ্রাতি- 

তাদিক জগতের সত্া পরিফাররূপে নির্দেশ করিবার পূর্বেই ইহধাম 
ত্যাগ করিলেন। 

 ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক মত লইয। টিবি নক 

করিবেন না যে, তিনি কেবল দর্শন লইয়াই থাকিতেন। বিজ্ঞানে-তীহার 
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কত দূর প্রবেশ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাম পূর্বেই দিয়াছি। কিন্ত 
তাহার প্রতিভা এই ছুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার 
অসাধারণ দখল ছিল। “বিচিত্র প্রদক্গ”-নামক পুস্তক তাহার জত্ত দৃষ্টান্ত । 
এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির ০916016-1719:015 অন্বেষণ করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন। এ চেষ্ট নুতন। আমাদের 16:6-019015 এ পর্য্যন্ত 

লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার-ব্যবহার কালের সহিত ধীরে 
ধীরে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে, ইহার গ্ররিফার ছবি “বিচিত্র প্রসঙ্গে, 
দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ “বিচিত্র প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে বাক্ শব্বের এঁতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক শব্দের: আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় 

দেখাইয়াছেন যে, খণ্থেদে বাকৃদেবীর অর্চরননী ও শবত্রহ্মবাদ যাহা আছে, 
তাহার সহিত গ্রীক ও থ্রীষ্টীয় 0০০৮106 91 [,0৫০এর মৌলিক সাদৃশ্ত 

বিদ্যমান। এই সাদৃষ্ঠটি রামেন্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়ছেন, এবং তাহা 
হইতে এই অন্তুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দুদিগের 

নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের ব্রীষ্টানদিগকে দেয়। 
এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ 

করিয়াছেন, যাহা গরীষ্টানেরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ব্রিবেদী 
মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল,: 
তাহা, এবং গ্রিষ্টানদিগের 7,৫০৪৪:9 ভক্ষণ একই জিনিন। কৃষ্ণের 
গোপালত্ব সন্বনধে ্রামেন্্বাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া 
যায়। খখ্েদে অনেক স্থানে বিফুকে 'গোপা” আখ্যান দেওয়া হইন়্াছে। 
আবার এ দিকে পোমক্রয়ের বে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে 

বাগ.দেবীকে গাভীরূপে বর্ণন! করা হৃইয়াছে। নিরুক্র-কার যাস্ক নৈঘস্ট,ক 
কাণে গোশবের একুশটি গ্রতিশ দিয়াছেন, যথা--ধে, শব, বাণী, বাক্, 



আচার্য্য রামেন্দ্রহৃন্দর ৫৭ 

ভারতী প্রভৃতি এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, “এতে একবিংশতির্বাউং 
নামানি। এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাকৃ- 

--গোন্ব্রহ্ম, এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম গভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে 
গোপালি-রূপে কল্পনা কর! হইয়াছে। 

অনেক প্রঙ্গ এই “বিচিত্র প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে। সময়াভাবে 
সেগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। যে ছুইটির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহা হইতেই আপনার! বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর এঁতি- 
হাসিক আলোচনা! আছে । বাস্তবিক, এরপ পুস্তক বঙ্গতাষায় কেন, কোনও 

ভাষায় আছে কি না, সন্দেহ । কোনও কোনও বিষয়ে [00500 ১0০৮/- 
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6600819” নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা! হইতে পারে। 010801)61- 

1911-এর পুস্তকে ইউরোপের 0816816-1151915 দিবার যথার্থ চেষ্টা 

হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী 
[)0207910০ গায়ের জোরে 01810061181 তীহার প্রিয় মতটি চালাইবার 

চেষ্ট৷ করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী 
মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু 190819110 ভাবের লেশমাত্র নাই। 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। 

বাঙ্গালার ভাষাতত্ব লিখিবার চেষ্টা ব্রিবেদী মহাশয় সর্বপ্রথম করিয়াছেন। 

তাহার ধবনি-বিচার” নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা 
শব্ের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার, কেহ কখনও এ পর্য্স্ত করিতে সাহম করেন 

নাই। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গাল গ্রন্থের উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, 

সে চেষ্টার মূলেও ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! স্থির 
কুরিবার জন্ত সাহিত্য-পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানতঃ রামেন্ত্রবাবুরই 
চেষ্টা। 



৫৮ আচার্যা রামেন্দ্রশ্বন্দর 

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। 

ব্রিবেদী মহাশয় অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঢাক-ঢোল 

বাজাইয়! তাহার স্বদেশপ্রেম কখনও ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু তাহার 
জীবনের প্রত্যেক কার্ষ্যে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসীধারণ 

ভালবাসার পরিচয় গাওয়! যায়। নিতান্ত আবশ্তক না হইলে তিনি 
মাতৃভাষ! ভিন্ন অন্ত কোনও ভাষায় কখনও চিঠিপত্র লিখিতেন না; ধৃতি- 
চাদরও কখনও ছাড়িতেন না। শুনিগ্নাছি, প্রথম জীবনে কলেজে চোগা 

চাপ্কান পরিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে ধু্তি-চাঁদর ভিন্ন অন্য কোনও বেশ 
তাহার দেখা যাইত না। বাহিরেও ফ্বেরপ, ভিতরেও সেইরূপ, তিনি 

খাঁটা স্বদেশী ছিলেন। তিনি বিদেশীর যাহা ভাল, তাহা সাদরে গ্রহণ 

করিতেন, কিন্তু কখনও চোখ বুজিয়া বিদেশীর অনুকরণ করিতেন না। সে 

দিন অপর একটি স্বৃতিসভায় একজন বক্তা বলিয়াছিলেন, বেদী মহাশয় 

কখনও বিশ্বীম করিতেন না যে, ভারতবামী পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে '[0- 
(61160008] 0101821, হইয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই বক্তার ভাষায় 

বলিতে হয়, আমর [07061160081 01:01217 নহি । আমাদের নিজের 

বুদ্ধি, নিজের ভা! আছে। আমাদের জ্ঞান-ভাগ্ডার এখনও সমগ্র জগৎকে 

জ্ঞান বিতরণ করিতে পারে, আমাদের ভক্তিসিন্ধু এখনও জগতের সমগ্র 

ভক্তবুন্দকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিতে পারে। 



(৯) 
লেখক- শ্রীযুক্ত দ্বিজে্দ্রনাথ ঠাকুর 

 সাহিত্যপরিষদের সংশ্রবে আমার রামেন্স্থন্দরের সহিত প্রথম পরিচয় 
হয়। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমি যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। 
তাহার স্তায় সপ্তাবসম্পন্ন সাহিত্যান্ুরাগী, দেশহিতৈষী, স্থবিদ্বান্ ও স্পত্তিত 
ব্যক্তি আমি তাহার পুর্বে তেমন-ধারা অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম। 

তাহার বিশেষ গুণ ছিল--সত্যের প্রতি নিষ্ঠা! এবং স্বাধীন চিন্তানীলতা । 

তাহার অন্তাবপূর্ণ, সুমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্য এখনও আমার হৃদয়ে 
জাগিতেছে, তাহা আমি কখনও ভূলিব না । 

তিনি যাহা কিছু বলিতেন বা লিখিতেন, তাহা তাহার অকৃত্রিম হ্বদয় 

হইতে বাহির হইত এবং তাহ! সকলই সার-গর্ভ এবং হ্ৃাদয়গ্রাহী। তাহার 
অমায়িক সরল স্বভাব সকলেরই গ্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। 

শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নহে, তাহার চবিত্র-মাহাত্ময ক্কৃতবিদ্য ব্যক্তি- 
দিগের আদর্শস্থানীয় | 

_ তীহার বিষয়ে আমি কত আর বলি? তিনি যাওয়াতে আমাদের 

দেশের সাহিত্য-গগনের একটি মহোজ্জল তারকা অন্তমিত হইয়াছে । তাহার 

সহিত আমার প্রীতির বন্ধন আমি যেরূপ পরগাঢ়রূপে অনুভব করিতাম, তাহার 

অবর্তমানে সে স্থানটি আর কিছুর দ্বারা পুরণ হইবার নহে। তাহ! হৃদয়ের 
বস্ত/-মুখে বা লেখনীতে প্রকাশ কর! আমার সাধ্যাতীত । 



(১০) 
লেখক- শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম এ বি এল্ 

, ব্ 
বৈদিক যক্ঞ সম্বন্ধে মেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ব্রিবেদী 

মহাশয়ের শেষ রচনা । এর সর্বশেষ প্রবন্ধা্ট আচার্য্য রামেন্স্থন্দর, বেদ ও 
যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তীর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন এবং 
আমরা, তার শ্রোতারা, সমস্ত স্থানোচিত গাম্তী্য বিস্মৃত হয়ে বন্দে মাতরম, 
ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। গুনেছি, এই ঘর্টনাটি আমাদের দেশের ছু'একজন 

যথার্থ পর্ডিত বাক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে । যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের 

ভিতরকে তার বাহিরের দীঘির পাঁড়' বলে বিভ্রম জন্মায়, ত| বিশ্ব-বিদ্যার 

আয়ের উপযুক্ত কি না, এ বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ উঠেছে । সে সন্দেহের 
নিরসন-কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ 
খর্ব করুক আর নাই করুক, এই ব্যাপারটি রামেন্রস্ুনরের সাহিত্য-্থষ্টির 
একটি মর্শ-কথার সঙ্গে আম.দের পরিচয় করিয়ে দেয়। 

রামেন্্রনুন্দর ছিলেন, পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা 

কোন দেশেই সুলভ নয়। আধুনিক যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রাচীন 
তারতবর্ষের বেদ ও বেদাঙ্গ__-এ ছু'য়ের সঙ্গে কেবল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, 

মনের নাড়ীরও নিগুঢ় যোগ ছিল। কিন্তু এপাণ্ডত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত 
করে নি। এ বিদ্যাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বইন করতেন। কারণ, 
এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেদ-বেদাঙ্গ সবই ছিল তার সতেজ ও সবল মনের 
থাদ্য-পাণীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্য তার লেখার কোনও : 
জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সজীব ও সরদ মন পাণ্ডিত্যকে 
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বাহনমাত্র করে” নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তার পমস্ত রচনা! তার 
বন্দর হান্তে' উদ্ভাসিত, তার চিরনবীন 'মন্দর. হৃদয়ে'র 'মাধুরধ্যধারায় 
অভিষিস্ত' | তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ব, সমাজ- 
বিজ্ঞন, সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে উঠেছে। 

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্রনুন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল, জড়বিজ্ঞান 
. এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সদর্ভ। আধুনিক 
বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন্ কোন্ মহলের দরজা খুলেছে 
এবং কোন্ প্রাসাদে রাজ-কন্তারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের 
ঘুম ভাঙছে, সেই বিচিত্র কাহিনী বুবক রামেন্্রস্ন্দর বাঙালী পাঠকদের 
উপহার দিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, 

রচনার সরদতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী 
ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা কর! চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের 
জ্ঞানকাণ্ড এবং তার আচার্য্যের ত্রিবেদী রামেন্র্ন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
কতটা! অধিকার করেছিলেন, হেল্মহৌৎসের মৃত্যুর পর তার জীবনী-প্রবন্ধে 
তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞান-গ্রীতি 

রামেন্রন্ন্বরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্যসাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও 
স্বচ্ছতা দান করেছে; মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাকে সমস্ত রকম 

অনুদারতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেচে। | 

আধুনিক প্রাণি-বিজ্ঞান বামেন্রন্ন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। 
ডারুইন থেকে আরম্ভ করে, বাইনৃম্যান, ডিভ্রিন্, ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতের! 
প্রাণের যে নিগুঢ় তত্ব প্রগর করেছেন, রামেন্ত্রন্দরের ভাবুক মন তাতে 
গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্মতত্বের আলোচনা এই নবীন 
'জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ । প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্বের আলোতে 
মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত 
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হয়__তিনি পরম কোতৃহলের সঙ্গে নান! প্রদঙ্গে সেট! পরীক্ষা করে 
দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্্স্ন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দীর্শনিক 

চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাক্তিক বিজ্ঞানের আলোকোজ্জল, কুয়াসাহীন 
দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের 
তমপাবুত মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের 

মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের 

অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে। 

অদীর্ঘায়ু জীবনের শেষ ভাগে ত্রিবেদী রামেন্্রনন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, 
দার্শনিক চিন্তা 9 সাহিত্যের রস, প্র তভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙ্গালা- 
সাহিত্যকে এক অপূর্ব বম্পদ্ দান করে" গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্য/পক- 
সম্মিলনীতে অধ্ক্ষ রামেন্রমুন্দর ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এর অনেকগুলিই “ভারতবর্ষ-পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির 
বিষয় ছিল-_আমাদের নিত্য ঘরকন্নার ব্যাবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের .কন্পসিত 

গ্রাতিভাদিক জগৎ এবং অধ্যাত্ব জ্ঞানের ও পারমার্থিক জগতের মধ্যে সন্ন্ধ- 

নির্ণয় । সাধারণ অবৈজ্ঞীনিক লোকে শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য জগতের যে 

মৃত্তি কল্পনা করে বা! করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, 
অন্প-বিস্তর মেজে ঘষে" নিজের কাজ আরন্ত করেন কেন না, সে কাজই হল, 
এই ব্যাবহারিক জগতের বস্ত ও ঘটনার স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া | কিন্ত 
এই ব্যাখ্যার পথে চগতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্বের পরিকল্পনা 

করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে, তাদের সমাবেশে জগতের যে মৃষ্তিটি গড়ে? 
ওঠে, সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যাবহারিক জগতের মুত্তি নয়। বে 
মূলের টাকা আরন্ত হল, টাকা শেষ হ'লে দেখা গেল, সে মূলই নেই। ফলে 

ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক স্ন্ধটা কি এব এই 

ছুই কল্পিত জগতের কোন্ অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্তাটি দীড়িয়েছে' 
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যেমন কঠিন, তেমনি কৌতুহ্ল-কর। ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে পারমার্থিক 
সত্যের সম্বন্ধ অবশ্ঠ দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন । কিন্তু বর্তমানে 

বৈজ্ঞানকের কল্পিত জগৎটি মাঝে পড়ে” প্রশ্নীটকে আরও ঘোরাল করে, 

তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্তা বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ 
হয় সর্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 

মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য রামেন্্রস্ন্দরের এই 

কয়টি বাঙ্গালা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্তার অধিক হুক, অধিক গভীর ও 
অধিক সরদ আলোচনা যুরোপেরও কোনও দেশের ভাষ! দেখাতে পার্বে 
কি না, সন্দেহ করা চলে । কেন না, আধুনক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট 
পরিচয়, ভারতীয়-ও পাশ্চাত্য দর্শনের চট্চায় যে মার্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে 

সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্ত্ন্ুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে, বর্তমান 

যুরোপের সারস্বত-মমাজেও তা সুছুলভ। আমাদের ছূর্ভাগ্য, রামেন্্রম্ুন্দর 

এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং 
বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্য) বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগ্ডারে একট! দেবার মত 

দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 
হব 

৬ রামেন্্রন্ুন্দরের সব স্থতি-দভাতেই বক্তারা তার স্বদেশ-গ্রীতির কথা 

তুলেছেন । আমাদের দেশের বর্তমান এখন আমাদের মনে কাটার মত বিধে 
রয়েছে । অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি, তার পক্ষেই 

বেশীক্ষণের জন্ত দেশকে ভূলে থাক! অসম্ভব । এই বেদনার নিত্য অনুভূতি 
আমাদের শ্বদেশ-গ্রীতির প্রথম লক্ষণ। এবাথ| রামেনত্রনুন্দরের মনে কত 

মন্মাত্তিক ছিল, তার লেখার সঙ্গে অর্মাত্রও ধার পরিচয় আছে তিনিই তা 

জানেন। 

" দেশের ধারা কর্মী, তাদের ব্বতাবতই চেষ্টা হবে-_-উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও 
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অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্তমানকে মহৎ ভবিষাতের দিকে নিয়ে 
যাওয়া। রামেন্ত্রন্ননর, লোকে যাকে কাজের লোক বলে, ঠিক তা৷ ছিলেন 

না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্মৃকৎ থাকতে ও 

কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না, তার প্রককতিতে সে 
রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার জগৎ ছাড়া কাঁজের জগতের 

চলাফেরা! তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামে্সুন্দরের স্থদেশগ্রীতি 
এক জায়গায় তার এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর 
কাজে তিনি অক্রান্তকর্মা ছিলেন। তিনি এর জন্য অকাতরে নিজের সময় ও 

* স্বাস্থ্য দান করে” গেছেন | মনে হয়, এ শ্রা হলে তিনি হয় ত জ্ঞান ও চিন্তার 

রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের 

থে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পুজা করতেন, তার 
কাজের আহ্বান রামেন্ত্রস্থন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। 

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা, বোধ হয়, আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির 
একটা! অপরিহার্ধ্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব শ্বদেশহিতৈষী আছেন, 

যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিনদমাত্রও শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেই। তারা 
যে কথায় ঝা বন্ত,তায় এই সভ্যতার গৌরব করেন না, এমন নয়। কিন্তু যদি 

কোনও আলাদীন এক রান্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে 

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুরোপকে : (প্রকৃতপক্ষে আধুনিক 
ইংলগুকে, কেন না, ইংলগ্ডের বাইরের যুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন 
পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায়, তাতে তার! 

হর্ষোৎফুরই হয়ে উঠবেন । এর অবগত এক কারণ-_রুচির প্রতেদ, মানুষের 

সকল বিষয়েই বখন রুচির তফাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভ্যতার বেলাতেই 

দেশের সকলের রুচি এক হবে, এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর 

নিঃসনেহ প্রধান কারণ-_ আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার্দের 
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পরিচয়ের একান্ত অভাব। যে একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে মামরা 

স্বানি, সে হ'ল আধুনিক যুরোপের হালের সভ্যতা । এবং সে সভ্যতা যখন 

বর্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল, তখন তাতে যে আমাদের মনকে 

ুগ্ধ*এবং বাসনাকে প্রনুব্ধ করবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। 
কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্্রস্ন্বরের দৃষ্টি কেবল হালের, যুরোপেই একান্ত 

নিবদ্ধ ছিল না । এ সভ্যতার ঘা শ্রে্ঠ ফল, তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই 

পেয়েছিলেন । কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তার 

নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচর়ে তিনি জেনেছিলেন- মানুষের সভ্যতার 

বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য । সেই জন্য চোখের সামনে আছে 
বলেই বর্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও 

নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ 
প্রীতিমান্ ও গভীর শ্রদ্ধাবান্ হয়েছিলেন । অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ 
ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোৌঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা বে বিশাল 

মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। 

সেই জন্ত ত্রিবেদী রামেন্্রন্ুন্দর নিতান্ত নিঃসক্কৌচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও 

তার আদর্শের সঙ্গে স্যষটির ধর্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলন! করে এ দুয়ের 

মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু এ বিশ্বাস তার খুব দৃঢ় ছিল 
যে, অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই 

মাঁথ। হেট করে" ঠাড়াতে হবে না । কেন না, তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনে- 

ছিলেন, যে ভারতবর্ধ বেদ ও উপনিষ স্থষ্ট করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে 

জন্ম দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার খষি ধর্ম অর্থ কাম 

মোগ্ষ কোনও বিদ্যাকেই উপেক্ষা করে নাই; যে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয 

দিখ্িজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রক্রজ্যা নিয়েছে । 
হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা! রামেন্্রনন্দরকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি তার 
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স্বদেশবাপীকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল, 

তার “তরে ব্রা্মণ'-এর বাঙ্গালা অন্থবাদ, তার “বিচিত্র প্রলঙ্গ” তার 

বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি নেঁচে থাকলে বে এই কাজেই 

তার শক্তিকে বিশেষ করে নিরোজিত করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত 

যে খত বা নিরমের তিনি উপানক ছিলেন, তাতে ব্যবস্থা অন্তরূপ। রামেন্- 

সুন্দরের অকালমৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। 
ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সত্যতা কেমন 

ৃন্তি ধারণ করে, তা আমর! জানি এবং কদ্ধচক্ষু শ্রদ্ধার কাছে তার কি 
লাঙ্ছনা, তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই | কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল, চক্ুত্থা্ ও 

পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাতার কি মূর্তি বিরাজ করে, 

রামে্্রসুন্দর তার পরিচর আমাদের দিতে আরন্ত করেছিলেন। কিন্ত 

প্রস্তাবনাতেই তার ববনিকা পড়েছে এবং অদুন্ন ভবিষ্যতে তার অপদারণেরও 
কোনও সম্ভাবনা দেখা ঘায় না । 



(১১) 
লেখক-_শ্রীযুক্ত জলধর সেন 

আমাদের ত্রিবেদী মহাশয়ের যিনি “নামকরণ” করেছিলেন, তিনি কে, সে 

খবর আদি জানি নে; কিন্তু তিনি যেই হোন, তিনি যে 'ভবিষ্যদ্দরষ্টা ছিলেন, 

আর তার থে দৌনর্য্য-বোধ বেণী মাত্রায় ছিল, এ কথা আমি হলফ. করে 
বল্্তে পারি। রামেন্ত্র' নামের সঙ্গে 'নাথ” নারায়ণ" 'প্রসাদ' প্রতি যোগ 
ত অশোভন হ'ত না; কিন্তু বিনি নামটা রেখেছিলেন, তিনি ছেলের ভবিষ্যং 

দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন; তাই আমাদের ত্রিবেদী মহাশয়ের নাম__ 
বামেনজসুন্দর ! 

রামেন্রস্ন্দরের, বল্তে গেলে, সবই সুন্দর ছিল। তার অগাধ পাণ্ডিত্য-. 
স্থন্দর, তার রচনা সুন্দর; তার কথা--হ্থন্দর; তার ব্যবহারস্ন্দর; 

তার অমায়িকতা, তাঁর মহানুভবতা, তার সাহিত্য-সাধনা_সবই স্থন্দর ! তিনি 

সেই রামেক্সথন্দর ! 

এই বয়সে বালক, বুবা, বৃদ্ধ, কত জন দেখিলাম, কত জনের সঙ্গে 

মিশিলাম; কিন্তু পঞ্চানন বৎসরের বালক একমাত্র দেখেছি রামেন্্র্ন্দর | তার 

জীবনটা আগাগোড়াই বালকের মত ;--বাঁলকের মত তার হাসি, বালকের মত 

তার ব্যবহার, বালকের মত তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, 

কিন্তু তার কাছে বমূলে পাণ্ডিত্যের সামান্য ঝাঁজও গায়ে লাগত না) বড় বড় 

অনেক তন তার কাছে শুনেছি, _কিন্তু তিনি দেগুলি বলে গিয়েছেন একেবারে 

বালকের মত। কোন স্পর্ধা ছিল না, কোন অভিমান ছিল না। রামেন্তরনুন্দর 

ছিলেন গ্রাণ-খোলা মানুষ; কোন দিন তাকে পোষাকী মানুষের মত দেখি 

নাই__সব সময় আটপৌরে ! 
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রামেন্মুন্দরে কি অসুন্দর কিছু ছিল না ?--ছিল বই কি! রামেন্ের 
হাতের লেখা ছিল অসুন্দর ; যখন তিনি তাড়াতাড়ি লিখ তৈন, তখন কার 

নাধা যে গলদঘন্ম না হয়ে মে লেখার পাঠোদ্ধার করে। আর “অসুন্দর হয়েছে 
তার এমন ক'রে অকালে চলে যাওয়৷। তীর “দাহিত্য-পরিষদের' কাজ 

জসম্পূর্ণ পড়ে রইল, তার অফুরন্ত জান-ভাগারের অমূল্য রত্রগুলো টেনে বার 
কবা হোলো না, তার 'জগংকথা” অনমাপ্ত রইল, তার শত সহশ্র ভক্তিমান্ 

শিষ্য তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল, আর তিনি কি না দেনা-পাওনা না মিটিয়ে, 
কাউকে কিছু না বলে অকালে চলে গেলেন। এইটিই রামেনুন্দরের 

সবনাপেক্ষা অস্থুদর ! 
সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ নলিনীরগ্রন পপ্তিত আমার কাছ থেকে রামেন্ত্র 

সুন্দরের কথা শুন্তে চেয়েছিলেন; আমি তাই, এই কয়টা কথা বল্লাম,_- 
এর বেশী আমি বলতে জানিনে ; রামেন্ত্রনুন্দরের কথা সুন্দর ক'রে ব্ল্বার 

মামর্ম। আমার নেই। তীর জীবন-কথা ধান করতে হয়_-বল্তে পারা যায় 
না অন্ততঃ আমি ত পারিনে। 



৬রামেন্দ বাবুর হাতের লেখা ও স্বাক্ষর 

0. রি পরি 

4 ] | ০৮৯৮০ ৮ 2৮ ৬০1%% 

৮০৮ % পপ জছছি এছ 

25 9১2প জিন 7 স্প্ছি 

/%1০০ 8৯6 (8 সঃ বন রি 

47৯72 ( 2 
| ৯৫ 9716. ৯০৮০ 

4৯1 /প / 

11 (৮৮৮64) বব স্পি৮প ০৮০ 

414 দি 2 

৫1 ২%1291- 





(১২) 
লেখক-_ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ 

বেশী দিন হয় নাই, তিন বৎসর মাত্র পুর্ধ্রে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশরের 
মৃত্যুতে আচারধ্য রামেন্নুন্দর বলিয়াছিলেন, “ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ 

আছে; বেশ কথা । এক দিন আমিও থাকিব না, আপনার! থাকিবেন |” * 

কিন্ত তিনি এত শীঘ্র ঘে আমাদিগকে ছাড়িয় চলিয়! যাইবেন, তাহা তখন মান 

হয় নাই। তিনি কয়েক বৎসর হইতে নানারূপ পীড়ায় ভূগিতেছিলেন। 

তাহার অকালববার্দক্য উপস্থিত হইয়াছিল । ছয় সাত বৎসর পুর্বে একবার 

তিনি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন ৷ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে বার যদি বা তিনি 
রক্ষা পাইয়াছিলেন, বড় বেণী দিন আর তাহাকে আমাদের মধ্যে রাখিতে 

পারিলাম না । পঞ্চানন বৎসর বয়সে তিনি ভবধাম ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেলেন। 

প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে বন্ধন-গোত্রীয় জিঝৌতিয়। ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম 

ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টোয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তীহার 

প্রপৌত্র বলভদ্র, জেমোর রাজবাটাতে বিবাহ করিয়া! জেমে৷ গ্রামে বাস করেন। 
বলভদ্রের পৌত্র গোবিন্দস্থন্দর প্রতিভায়, চরিত্রে তেজস্থিতায় ও দেশানুরাগে 

দে অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়৷ পুজিত ছিলেন। ইহারই জোষ্ট পুত্র 
রামেক্দ্রস্থন্দর | 

ঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক নামক গ্রন্থে 
রামেন্্রস্থন্দর যেটুকু আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, তদবলম্বনে আমরা প্রায় তাহারই 
ভাষায়, সংক্ষেপে তাহার জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়! দিতেছি । 

* “মাননী ও মর্দুবাণী ১৩২৩ বৈশাখ) ৩৬৫ পৃঃ। 
+ *বঙ্গভাষার লেখক" হইতে সন্কলিত। 
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রামেন্রস্থন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃন্তি পাঠশালায় ভি 
হইয়াছিলেন। তাহার পিত৷ পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন, ক্লাসের মধ্যে বাধির, 
পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই। সেই সঙ্গে 
স্বধন্দের প্রতি, স্বদেশের প্রতিও ভক্তি করিতে তিনি শিখিয়াছিলেন। 

বিজ্ঞানশাস্ত্ের প্রতি অন্থুরাগও সেই বয়সে পিতৃদন্ত শিক্ষার ফল। জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে ও গণিতে তাহার পিতার অসাধারণ অধিকার ছিল-_বাল্যকালেই 
রামেক্্রস্ুন্দর তাহার ফলভাগী হইয়াছিলেন। পাঠশালার বাধষিক পরীক্ষায় 

তিনি প্রতি বত্সর প্রথম পুরুম্কার পাইতেন। ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় জেলার 
নধ্যে গ্রথম স্থান ও বুত্তি লাভ করেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ার তাহার 

সথ হইয়াছিল। পরে তিনি কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভপ্তি হন। এ্টেন্স 
পরীক্ষার কিছু পুর্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই দূর্ঘটনায় বদিও তিনি 
বিহ্বল হইয়! পড়েন, তথাপি উক্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়! ২৫২ বৃত্তিলাভ করেন। তখন তাহার সতেরো! বত্র বয়দ। অতঃপর 
পিতৃব্য উপেন্ত্রস্থন্দরের সহিত তিনি কলিকাতায় আসিয়া গ্রেসিডেন্নি কলেজে 

তন্তি হন। এই সময়ে তিনি পাঠ্য পুস্তকে বেশী মনোযোগ না দিয়া, বাহিরের 

বহি (ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক ) অধিক পড়িতেন। ফলে এফএ 
পরীক্ষায় তীহাকে দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। এন্টেম্সদ হইতে তাহার 

প্রতিদবন্দী ছিলেন, স্থুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য । 

১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় তিনি বিজ্ঞান-শান্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০২ 
বুতিলাভ করেন। এই সময়ে নিবজীবনে" তীহার প্রথম বাঙ্গাল! প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। পর বদর পদার্থবিদ্য|! ও বসায়ন-শান্ত্রে এমএ দিবার জন্য 
প্রস্তুত হন। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব তাঁহার একটি ক্লান 

এল্সারদাইজ, দেখিয়! অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তখন হইতেই তাহাকে প্রেমাদ- 

বৃত্তি-পরীক্ষ1। দিবার জন্য উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় পেড-্লার সাহেব 
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রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। এ পরীক্ষার রামেন্রন্ন্দরের কাগজ সম্বন্ধে তিনি 
খনিজ ক্লাসে বলেন, “আমি এ পর্য্যন্ত বত রূদায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে 
উহাই 04: ৪00 ০9 0১৩ 0891.» কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্বার বলেন, 

০6200. ০৮৫ 0৩ 0০36৮” ১৮৮৭ খুষ্টান্দে এমএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে 

প্রথম স্থান ও পর বত্সর প্রেমটাদ-বুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 

পরীক্ষার তাহার সম্বন্ধে পরীক্ষকগণ এইরূপ মন্তব্য দিয়াছিলেন,__- 
“1100 0810010966 %/1)0 (0০01 00 115105 200 01761001505 15 

0০111205061) 10256 90001000720 095 956 051:210 00 0595৫ 

51১1000 ৪ 0115 [59001019000 পরে ছুই বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সি 

কলেজের ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞান-চচ্চা করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। 
১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে 

আচার্ধ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পদত্যাগ করিলে, রামেন্্র বাবু এ কলেজের 
অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন । শেষ পর্য্যন্ত এই পদেই প্রতিঠিত ছিলেন। 

রামেননুন্দর অগামান্ত প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শুধু বিজ্ঞানেই 
যে তাহার মনীষা ক্ফদ্তিলাভ ও আত্মবিকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে। দর্শনে, 
ইতিহাসে ও বৈদিক সাহিত্যেও তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি দিয়া 
গিয়ছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া মদীয় অগ্জের 
সহিত থে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, তাহার কিয়দংশ পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হইয়াছে । * সমাজ, ধম্ম, পুরাণ ও ইতিহাস লইয়া! এই সকল 
প্রসঙ্গে তিনি যেরূপ গবেষণাপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা 
বি্ময়কর এবং বর্তমান কালে আমাদের দেশে একমাত্র ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল 

ব্যতীত অপর কেহ এরূপ শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। 

» সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বৈদিক-যজ্ঞ সম্বন্ধে বন্তুত৷ দিবার 

%* (বিচিত্র প্রমঙ্গা-্অধাপক আবিপিনবিহারী গপ্ত-প্রণীত। 
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জন্ত নিুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটি বক্ততা ০৪ 

প্রকাশিত হইয়াছে। 
বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতিসাধনচেষ্টা তাহার জীবনের মূলমন্্ ছিল। নি 

নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,__“বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও তন্থারা স্বজাতির যথাম্সধ্য 

দেবা করি৷ জীবন শেষ করি, "এই প্রার্থনা।” তাহার এ প্রার্থনা পূর্ণ 

হইয়া্ছে। তিনি শেষ পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনায় একাগ্রভাবে নিজেকে 

নিয়োজিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। 

এক দিকে যেমন তাহার প্রবন্ধগুলি পাঞ্জিত্যে ও চিন্তাণীলতায় অতুলনীয়, 

অপর দিকে তেমনই আবার তীহার ভাষার ভঙ্গি, লালিত্য ও প্রসাদণ্ডণ 

অনন্থুকরণীয়। কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিফ বিষয়সমূহ তিনি অতি প্রাঞ্জল 
ভাষায় বিশদরূপে বুঝাঁইতে পারিতেন। এ শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল। 

প্রকৃতি”, জিজ্ঞাসা”, চিরিতকথা”, “কম্মকথা ও “শবকথা” এই কয়খানি 

গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। এতদ্যতীত তাহার অনেক 
মূল্যবান্ প্রবন্ধ মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় এখনও বিরাজ করিতেছে । দর্শন ও 
বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অনেক প্রবন্ধ 

মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি প্রকাশ্ত ভাবে 

সেরূপ যোগ দিতেন না বটে; কিন্তু তাহার স্বদেশপ্রেম কাহারও অপেক্ষা 

কম ছিলনা। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি 'প্রবাসী' পত্রে যে সকল 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, দেগুলি হইতে বুঝা যায়, তিনি কত দূর দেশভক্ত 

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনিই জাতীয় রাখীবন্ধন-উৎ্সবের 

উদ্যোগকর্তা। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত যন্ত্রব্ধ শিক্ষাপ্রণালী-শীর্ষক 

প্রবন্ধে 'মানসী'তে ব্যক্ত করিয়াছিলেন! আজীবন অধ্যাপনা-কার্যো, 

থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তীহার ফলে তাহার এই ধারণাই 
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বদ্ধমূল হইয়! গ্রিয়াছিল যে, আধুনিক যন্বদ্ধ শিক্ষী প্রণালী আমাদের দেশের 
একবারে উপযোগী নহে, ইহা দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এই 
দেশে পুর্বে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহ! দেহের ও মনের ধ্বংদ 

সাধন* না করিয়া স্ফূতি সম্পাদন করিত। তাহারই পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা 

করিতে হইবে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । 
কলেজ ক্লাসে ছেলেদের বাঙ্গালায় অধ্যাপনা করিতেন । 

আমাদের সাহিত্য-ভাগারে তিনি যে সকল রত্র উপহাঁর দিয়াছেন, তাহার 
মূল্য নির্ধারণ করিবার অবদর আজ হইবে না । আজ শুধু এই কথা বলিয়াই 
আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে যে, ভূদেব, গুরুদাস প্রভৃতি পূণ্যচরিত মনীধিগণের 
টায়, রামেন্রস্থন্দর একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বদেশব্রত, আদর্শ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ 
উপদেষ্টা ছিলেন। তীহার মধুর সরল প্রকৃতি ও সৌজন্তপূর্ণ ব্যব্যহার 
তাহাকে সকলের প্রিয় করিয়৷ রাখিয়াছিল। 



(১৩) 
লেখক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এমএ , 

আচার্ধ্য রায়েন্্নুন্দর ত্রিবেদীর আত্মা অনন্তের সন্ধানে প্রয়াণ করিয়াছে; 

ভগবানের নিকট প্রার্না করি, রামেন্্রস্থন্দরের সুন্দর, আদর্শ জীবনের কল্যাণ- 

ময়ী চিন্ত! প্রতি মুহূর্তে স্থৃতিপথে উদ্দিত হইয়া আমাদের জীবনে কল্যাণের 
অমৃতধারা বর্ষণ করুক। 

রামেন্্রবাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ অকালে একজন মনম্বী, কৃতী ও প্রতিভাবান্ 
সন্তান হারাইল। তিনি আপনাকে দেশের কল্যাণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। 

তাহার সমস্ত চিন্তা ও সাধনার মধ্যে শুধু একটি স্মুর বাজিয়া উঠিয়াছিল__ 
জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণ। তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহার মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও জননীর আশীর্ধাদ ব্যতীত আর কোনই পুরঙ্কার 
ছিল না। তিনি যে আত্মত্যাগ-রূপ মহাজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 

তাহা দেই প্রাচীন কালের নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদ বিদ্যাভূয়িষ্, যক্ঞপরায়ণ, ত্রান্মণগণের 
কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাচীন ভারতের দেবতাকল্প খষিদিগের মত শান্ত 

ও আচারনিষ্ঠ,। খষিদিগের মত ধীর ও ক্ষমাশীল, খধিদিগের মতই উদার ও 

জ্ঞানী, বামেন্স্ন্দর স্বদেশের আদর্শ উর্দে স্থাপন করিয়া, স্বদেশের সমসাময়িক 

চিন্তাগ্রণালীর উপর মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়া, জীবনের অপরাহে সন্ধ্যার 

অন্ধকার ঘনাইয়৷ আসিবার পূর্কেইি ইহলীল! সংবরণ করিয়াছেন! তাহার 
অবিনাশ, অনন্ত, কল্যাণকামী আত্মা, অকালে জরাগ্রস্ত, অপটু দেহপঞ্জরকে দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া কোন্ কল্পলোকে চলিয়৷ গিয়ছে। আর আমরা রহিয়াছি, 

তাহার জীবনীকথ স্মরণ করিয়! সম্মানের, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দুই-এক বিন্দু 
অশ্রপাত কৰিবীর জন্য | 
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তিনি চলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু এ কি চলিয়া যাওয়া? একি মৃত্যু? 
আন যে অবিদ্য়া মৃত্ুং তীত্ব বিদ্যয়াইমৃতম্ অশ্নঁতে'__তিনি বে বিদ্যার 
বারা মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া অমৃতের আস্থা পাইলেন, নে কি শুধু তাহার 
নিজের জন্য ? অবিদ্য। অন্ধকারের যাত্রী, অজ্ঞানের ধাত্রী ও স্বার্থের বাহিকা, 

সেই জন্যই অবিদ্যা মৃত্যুর সেতু; বিদ্যা আলৌকের বর্তি, জ্ঞানের মূর্তি, এবং 
পরার্থসাধিক! ৷ রামেন্্রবাবু এই বিদ্যার আরাধনা করিয়া! অমরতা লাভ 

করিয়াছেন। গগনবিসগী বনম্পতি বখন ভূমিতে কলেবর রক্ষা করে, তখনই 
তাহার জীবনেতিহাসের পরিসমাপ্তি হয় না । সে তাহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতি 
মৃহর্তে কত পণ্ড পক্ষী, কীট-পতঙ্গকে ছায়৷ ও আশ্রয় দান করিয়া, তাহার 

রক্ষজীবনের চরম সার্থকতা লাভ. করে, এবং তারপর..রখন-গে বিগতন্জীবন 
হয়, তখনও তাহার পত্র-পু্প-জল ভূমির সহিত মিশিরা অসংখ্য বনষ্পতির 
অভ্াদর সম্তাবিত করিয়া দেয়। পরে হয় ত সেই বনম্পতির কদ্কাল ভুগে 
প্রোথিত থাকিয়া এমন উপাদানে পরিণত হয়, যাহা উপথুক্ত স্থযোগের সহযোগে 

বিশুদ্ধ আলোকচ্ছটায় বিশ্বজগণ মুগ্ধ করিতে পারে। তেমনই মহাপুরুষেরা 

জীবিতকালে অসংখ্য কল্যাণ সাধন করিয়া» মরণেও আত্মার দিব্যছ্যাতি বিকিরণ 

করিতে বিরত হরেন না । শিশুর! মনে করে বে, মরণের পরে লোকে নক্ষত্র 

তারকা-রপে গগনাঙ্গনে বিরাজ করে। এই শৈশব-কর্পনার মধ্যে বে কোনও 

সত্য প্রচ্ছন্ন নাই, তাহা৷ কে বলিতে পারে ? 

দেশবিশ্রতকীর্তি রামেন্্রমুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ববাবিভাগেই 
তাহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাহার স্থান কত উচ্চে, তাহা 

বলিবার সময় আসে নাই। তাঁহার “কর্ম-কথা+, চিরিতকথা”, প্রক্কৃতি ও 

“জিজ্ঞাসা” কাল-সমুদ্রের কতগুলি লহরী-লীলায় “কমলে কামিণী'র সভায় রূপ 
বিকাশ করিবে, তাহা গণনা করা অদাধ্য। তবে ইহা নিঃপন্দেহে বলা বাইতে 
পারে যে, রামেন্্র বাবুর মনীষ! ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি যে মহতী 
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প্রতিভার প্রেরণা জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা৷ তিনি জ্ঞান-কর্মের নানা 

বিভাগে সংক্রামিত করিয়া! দিয়! গিয়াছেন। এক দিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্ৎ, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, রমেশচন্দ্র-দারম্বতভবনের পরিকল্পনা যেমন স্থুলতঃ 

তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে, তেমনই বঙ্গ-সাহিত্যের আধুনিক উন্নতির ধারা 
তাহারই গৌরব-বাণী প্রচার করিতৈছে। 

মহীপুরুষেরা সমসাময়িক ও পর্বন্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়! যান, 

তাহার দ্বারাই তী'হাদের মহত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। সে প্রভাব আমাদের 
সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠীতে পরিমিত হইতে পারে না । কারণ, এরূপ আধ্যাত্মিক 

প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে 

থাকে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ বাহিত 

হয়। রাশীকৃত গ্রন্থ প্রণয়ন অপেক্ষাও এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা 

মহন্তর কার্ধ্য এবং মহত্তর কার্ধ্যই রামেন্ত্রবাবুর প্রতিভার দ্যোতক। সাহিত্য- 
পরিষৎ ও সন্সিলনের মধ্য দিয়! সাহিত্যের যে একটা বিরাট জাগরণের সুত্রপাত 

বাঙ্গালীর জীবনে অধুন! দেখা যাইতেছে, তাহার প্রযোজকদিগের মধ্যে রামেন্র- 

সুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম । এই যে মাতৃভাষার মরা গাঙ্গে বান আসিয়াছে, ইহার 
গতি রোধ করা আর কাহারও সাধ্যায়ন্ত নহে। বিশ্থৃত, অনাদৃত মাতৃভাষার 
স্থির সলিলে তুফান তুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত 
করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রামেন্্রস্বন্দর ত্রিবেদীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীণ্তিকাহিনী। 

বস্ততঃ সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকাল একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্ধযস্ত তাহার প্রভাব গিয়া পৌছিয়৷ পুরাতন-নুতনের একটা 

ওলট্পালট্ বাধাইয়৷ দিয়াছে । অসম্ভব, সম্ভব হইতে বসিয়াছে; অনভ্যন্ত, 

চিরাভ্যন্ত হইয়৷ পড়িতেছে। পূর্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গাল! ভাঁষা প্রবর্তিত হইবে? আজকাল বাঙ্গালী ছাত্র 
আর ইংরেজির বাঁধি বুলিতে তুষ্ট হইতে চাহিতেছে না। তাহারা খাঁটি মাতৃ 
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ভাষার মাঙ্গলিক শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছে। হয়ত অচিরে ইংরেজি চর 

অধ্যাপকের! বাঙ্গালার ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিবেন । উচ্চ-শিক্ষা, মধ্য-শিক্ষা ও 

নিমশিক্ষা সর্ধত্রই বঙ্গবাণীর কোমল হস্ত দেখিতে পাইব। রর 

ইতিম্ঘসে ভবিষ্যতে এই বর্তমান যুগের যে অধ্যায়ট লিখিত হইবে, তাহাতে 
রামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদীর নাম উজ্জল অঞ্গরে মুক্ত থাকিবে। 

বঙ্গবাদীর অন্তর রাজ্যের উপর রামের বাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব বড়ই 

পবিত্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে ; দুরতিক্রমণীর বাঁধানমূহ 

অতিক্রম করির! কার্ধ্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাতাবিক ধর্ম।। কিন্তু সেই 

প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান, নিঃস্বার্থতা ও পৃত চরিত্রের 

মহিমা বর্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবুষ্টিরই মত বিধাতার শুভাশীর্ববাদ বহন 

করিয়া আবিভূর্ত হর । এটিলা বা তৈমুরলঙ্গেরও বে প্রতিভা ছিল, এ কথ! 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে লোকক্ষ়করী এবং দেশধ্বংদকরী। 

প্রতিভ৷ দেবতার অভিনম্পাত-্বরূপ দেখা দিরাছিল, তাহা কোনও স্থায়ী 

গ্রভাবই রাঁখিয়! যাইতে পারে নাই । আর বাহার! নিভৃত নিরাল! প্রদেশে বসিয়া 

অন্টের অজ্ঞাতে লোকের হিত চিন্তা করিগাছেন, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ 

করিয়। মানবের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তীহাদের প্রভাব 

কালের অগণিত দোপান-রাজি বাহিয়া অবিনশ্বরতার দিকে চলিরাছে। 

রামেন্সুন্দরের প্রভাব নেই শ্রেণীর প্রভাব ছিল। তাহার মব্যে কুটিলতার 

সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাত্র ছিল না এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র 

ছিল না, এই জন্তই তাহার মহত্ব আমাদের অন্তর-রাজ্য জুড়িযা বসিয়াছে। 

মহন যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া 

যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিদ্রাদ্ধিশই অনেক স্থলে বেশী। মহত্বের এই 

ভেরী-নিনাদের কোলাহলে অনেক সময় প্রক্কৃত মহত চাপা পড়িয়া যায়। 

রামেন্্রবাবুর মহ্ এ প্রক্কৃতির ছিল না। এখানে ভেরী-নিনাদ ত ছিলই 
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না; বরং অপরের ভেরী-নাদও তাহার নিকট লজ্জা পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। 

শিশুর হ্যায় সরল, শিশুর স্যার পবিত্র, সদা শুত্র হাস্তমপ্তিত মুখমণ্ডল- 

এ সকলই তাহার শিরে দেবত্বের মুকুট পরাইয়! দিত। তাহার হাসিতে সমস্ত 

হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া পড়িত, কোথাও এতটুকু মলিনতা বা প্রচ্ছন্টতা 
থাকিতে পাবিত না । তাহাকে শুধু হাসিতেই দেখিরাছি। অসুখের সময়েও 
তীহাকে কখনও বিমর্ষ হইতে দেখি নাই; একটু কথা কহিতেই তাহার 
স্বাভাবিক হান্তোচ্ছল ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িত। তাহার এই অনন্যসাধারণ 

ভাবটি অনেকের মনে বিশ্ময় উৎপাদন করিত। রামেন্্রস্ুন্দরের সৌন্দর্য্য 
তাহার আধ্যাত্মিক পবিত্রতার বহিলক্ষণ ছিল। 

প্রতিভার সহিত পুত চরিত্রের, কর্মনিষ্ঠার সহিত অবারিত আনন্দের অবাদ 

গু সন্মিলনে রামেন্দ্রস্ুন্দরের জীবন সর্ধাঙ্গস্নন্নর হইয়াছিল) এইরূপ চরিত্রই 

বঙ্গদেশে সর্ধকালে পুজিত হইব্রা আসিয়াছে । ইহাই আমাদের সর্বকালের 
আদর্শ। আমাদের জাতীয় চরিত্র এইরূপ আদর্শে ই গঠিত হইয়া আসিয়াছে । 
ইউরোপ অবতারবাদ মানে না। কোন্ স্থদূর অতীতে, এক তুষারমণ্ডিত দেশে 
নরদেবত! ওডিন্ দেবত্বের সম্মান পাইয়াছিলেন। তারপরে আর মানুষকে সে 
দেশে ভগবানের আসনে বসায় নাই। গ্রীসের দেবতারা কবিকর্পনামাত্র। 
সৌন্দর্যের, আনন্দের, শক্তির রূপকে শ্রীকদেবতার স্থষ্টি হইয়াছে । যীণুও 

ঈশ্বরপ্রেরিত মানব । কিন্তু আমাদের দেশে নরনারায়ণের ব্যবধান এরূপ ছিল 
না। আমাদের মানব বুদ্ধ, ভগবানের অবতার, স্বয়ং ভগবান) আমাদের 
চৈতন্ত-নিত্যানন্দ, আমাদের রামরুঞ্চ পরমহংস মানবরূপে দেবতা! | সুতরাং 

আমরা প্ররুত মনুয্যত্ব ও দেবত্বে ভেদবুদ্ধি রাখি না। ভগবান্ বলিয়াছেন,_ 
যদযদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্তবম্ ॥ 

সেই বিভূতি__শ্রীভগবানের বিভূতি-রামেন্ত্রসন্দরের লোকবিলক্ষণ 
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চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাহার চিন্তা-_-সে পবিত্র চরিত-কথা 
যত আমরা চিন্তা করিব, ততই আমাদের উপকার হইবে, সমাজের উন্নতি হইবে 
এবং দেশের মঙ্গল হইবে। 

রূমেন্দ্বাবুর স্বদেশতক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্যের শেষ 

করিব। পূর্বেই বলিরাছি যে, তিনি শিক্ষা সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়াই দেশের 
উন্নতি কামনা করিতেন । রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বার৷ দেশের উন্নতি হইতে 
পরে, ব্যবসায়বাঁণিজ্যের দ্বারা দেশের আধিক স্বচ্ছলতা হইতে পারে-_কিন্ধ 
সমস্ত উন্নতির সারভৃত, দেশের মেরুদণ্স্বরূপ জ্ঞান ও চরিত্র সমস্ত মঙ্গলের 
আকর, ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং একান্তিক ঘনত্ব ও সাধনার দ্বারা তিনি 
সেই দিকে উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কলেজের অগণিত ছাত্র 
ও অধ্যাপকের নেতৃম্বর্ূপে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবক-স্বরূপে তিনি 

দেশের শিক্ষার্দীক্ষার উন্নতি করিতেই আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

তাহা হইলেও তিনি দেশের অকল্যাণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাঁকিতেন না । 
বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকর্পে তিনি যে বঙ্গলক্মীর ব্রতকথ৷ প্রকাশ করিয়া" 

ছিলেন, তাহা অপূর্ব স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক । আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি । | 

“বন্দে মাতরম্” | বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 

নাগর। মাগঙ্গা মর্ডে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। 

রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্বরবাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্লেন। 
প্রেবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে 
মিশলেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন; বাংলার 

লক্ষী বাংল! দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী 
বিরাজ করতে লাগংলন। ফলে ফুলে দেশ আলো হর। সরৌবরে 

শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের 
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গোলাভর! ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা৷ হাসি । লোকে পরম স্ুথে 

বাস কর্তে লাগল |” ৫ 

তার পরেই দুর্দিন আদিল; দেই ছুর্দিনের মধ্যে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। 

তাই রামেন্দ্রবাবু আমাদের গৃহলক্ষীদের জন্য বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথ| রচনা! করিলেন । 
এবং তাহাদের মুখ দিয়া বলাইলেন £-- 

“মি! লক্ষ্মী, কুপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবে না। ঘরের থাকৃতে 

পরের নেবো না। শীখা থাকৃতে চুড়ি পর্বো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা 

করবো না | মোটা অন্ন ভোজন কর্বো৷ | মোটা বসন অঙ্গে নেবো || মোট। 

ভূষণ আভরণ কর্বৌ। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় 

হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হৌক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক; বাংলার লক্ষী 

ংলায় থাকুন |” 

বঙ্গলঙ্মীর ব্রতকথা স্বদেশ-প্রেম ও ভাষার সর্লমিষ্টতা হিনাবে বঙ্গসাহিত্যে 

অতুলনীয় ! রামেন্ত্রবাবুর অনুকরণ করিয়া আমরাও বলি--বঙ্গলক্ষমীর প্রির 

সন্তানের স্বৃতির উপর ফুলচন্দন বর্ষিত হউক। 



(১৪) 
লেখক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ 

(কি), 

রামেন্স্ন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শুধু যে আমাদের দেশের একটা বিষম ক্ষতি 

হুইল, তাহা নহে? সমগ্ মানব-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যুর কয়েক 
দিন পূর্ব্বে তাহার শয্যাপার্খে বসিয়া আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম,__ 
'আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনার এখন মৃত্যু হলে চল্বে না। “ভারত- 
বর্ষে” প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিষ গড়ে তুল্চেন, তা” এই 
সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ কর্তে পার্বে না; সে জিনিষ অসমাপ্ত রেখে 

আপনার সরে পড়া চল্বে না ।, আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাঁহাঁর স্বভাবতঃ 

উজ্জল চক্ষুর দীপ্তি যেন মৃত্যুীয-ললাট-বন্ধির মত আসন্ন মৃত্যুকালিমাকে 
অপসারিত করিয়া, প্রোজ্জল হইয়া উঠিল। অধরের কোণে ঈষৎ হাঁসির 

ধুরখা যেন দেখা দিল। তাহার হাস্ত সুন্দর, তাহার বাক্য সুন্দর, হায়! 

রামেন্্রসুন্দর ! 

“বিচিত্র প্রসঙ্গে” কথা তাহার মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারের দিকে 

ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__“আচ্ছা, বল দেখি, এই ব্যায়ারামের মধ্যে যখন 

সমস্ত দেহ-যন্তর ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন %” 

উতৎ্কট রোগের মধ্যে কেমন করিয়া! তাহার মুখ হইতে বিচিত্র-প্রপঙ্গের কথা 

শুনিয়। লইয়াছিলাম, তাহা! অনেকেই জানেন। তাহার বাক্য সন্দর, সর্বজন- 
প্রিয় তিনি, মাধুর্য্য-ধারায় তাহার বন্ধুগণের চিত্তলোৌক অভিষিক্ত 

করিয়াছিলেন । 

আমি বলিলাম, __'ভারতবর্ষের 561195-এর মধ্যে আপনি যেখানে এসে 
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দাড়িয়েছেন, স্টো ত একটা ]81001-0% ৪০870; একটি লাফে 

আপনি বেদান্ত-তত্বের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। এমন করে আধুনিক 
বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত গন্থাগুলি অবলম্থন কোরে সটান বেদান্তের সিংহদ্বারে এদে 

পৌছান__এটা যে সম্ভবপর হ'তে পারে, বোধ হয, কেউ কখনও ভারতে 
পারেনি। এত দিনে এ কাজ শেষ হয়ে যেত; কিন্ত আপনি বৈদিকবন্ত 
নিয়ে পড়লেন, হুড়মুড় কোরে অতগুলো প্রবন্ধ রচনা কর্লেন। মজা এই 

যে, ওং-প্রবন্ধগুলিও আপনি ছাড়া আর কেউ লিখতে পার্তেন না। বিচিত্র 

প্রসঙ্গের সময় আপনার চিন্তা-তরঙ্গ যে দিকে বেগে যেতে আরম্ভ করলে, এ 

বৈদিক প্রবন্ধগুলি ঠিক যে তার পরিণতি, তা নয়,-_-ওর পরে আরও আপনার 
বল্বার অনেক ছিল;-বজ্ঞের ভিতরকাৰ কথাও বলা বাঁকী রয়েছে; সে 

কথা আপনাকে বলতে হবে। কিন্তু এ )070108-00510810এর কথা 

কিছুতেই ভুল্তে পারি নে। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন,_-“দেখুন, কত দুর কি 
হয়। সেবার ত সেরে উঠুম, এবার কি হয় দেখুন। ঠিক বলেছেন, 
বেদান্তে নামি নামি করে এখনও নেমে পড়িনি ;--সব গুছিয়ে এনেছি 7 

সব গুছিয়ে এনেছেন ! রামেন্স্ন্বরের মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না ৯ 

আজ সে মুখ চিরদিনের জন্য মৌন হইয়া গেল। 

তিনি কি কি কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া! গেলেন, তাহার হিসাব করিতে 

বিলে, আক্ষেপের সীমা থাকে না৷ | আমাদের দেশে তাহার মত স্বাধীন 

চিন্তযিত৷ অত্যন্ত বিরল। স্বদেশের অতীত ইতিহাসের কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার 
সহিত আলোচন! করিতেন । “ভারতবর্ষে” পুরাতন “ফাইল” বাহার! নাড়াচাড়া 

রেন, তাহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়। তিনি সত্য মানব-সমাজের 
অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্শকথাটুকু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন | জীবতন্ব 

হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিন্র, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয় 
ভারতবর্ষে আসিয়! পড়িতে হইবে, এই বাসন! তাহার ছিল) কিন্তু মধ্যপথে 
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হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন।. এই দ্বিতীয় স্তবক “বিচিত্র প্রসঙ্গে'র রচনার 
ভাষ, আমার বটে, কিন্তু সমস্ত মাল-মমল! তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক 
ভাবে নিজের বক্তব্য ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতেন। আমি তাহার পদ- 

প্রান্তে বসিয়া, অবহিত চিন্তে তাহার কথা শ্রবণ করিয়া, নোট করিয়া 

লইতাম। * ূ 
বাল্যকাল হইতে তিনি ইতিহাস পড়িতে বড় ভালবাঁসিতেন। এট্টান্স 

পরীক্ষা দিবার পূর্বের তিনি গ্রীন, হিউম, গীবন-রচিত বড় বড় ইতিহাস পড়িরা 
ফেলিয়াছিলেন। আবার কান্দি স্কুলে, অধ্যরন হইয়াছিল বলিয়া, গণ-দর্পণ 
রচয়িতা পণ্ডিত মহাশরের নিকটে সংস্কৃত ভাবায় বুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ 

তীহার ঘটিয়াছিল। এণ্টান্স পরীক্ষায় তিনি এবং আমার পুজ্যপাদ অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন । 

এই রামজানকীর অপূর্ব্ব সম্মিলনে রিপণ কলেজ কিছু দিন পরে ধন্য হইয়া 
গেল। সাতাশ বত্সর পরে জানকীর হাতে কলেজের সমস্ত ভাল-মন্দ-ভার 

অর্পণ করিয়া রাম চলিয়৷ গেলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক-নজ্ঘ আর কি 

পূর্বের মত সাহিত্য-চ্জায় আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন? 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সাহিত্যানুরাণী 

বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন । আচার্য্য শ্ীধুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয় যখনই 
তাহাকে চিঠি লিখিতেন, তখনই তাহাকে “দাহিত্য-পরিষদে'র একমাত্র “সারথী” 

বলিয়া অভিহিত করিতেন। ববীনত্রনাথও এই সারখ্যের কথা, বেশ জোরের 

সহিত তাহার অভিনন্বন-পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন । কিছু দিন পূর্বে দ্িজেন্ 

বাবু সঙ্কটাপন্ন গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, রামেন্ত্রবাবুকে শয্যা-পার্খে ডাকাইয়া 
আনিয়! বলিয়াছিলেন,_-“রামেন্দরবাবু, এ বার আমি বোধ হয় বাঁচব না। সাংখ্য- 

বেদান্তের কাছে জর্মন-দর্শনের খণের কথাটা ত এখন আমার শেষ করা হোল 

না) আমি না থাকলে কে আর ও সব কথা লিখবে?” আমাদের দেশের 
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সৌভাগ্য যে, অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রোগ-মুক্ত হইয়া, তাহার 
মানস-প্রস্থত রত্ররাজিতে বন্গ-সাহিত্য অলফ্কৃত করিতেছেন। আর গভীর 

পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্চন্ন বসর অতিক্রম করিতে না৷ করিতে ত্রিবেদী 

মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়! চলিয়৷ গেলেন । এত দিন তাঁহার মনে 

অনেক বিষয়ে সংশয় ছিল। "ধর্ম ও অধর্ম, পাঁপ ও পুণ্য, [.6£8110 ও 

0101110 ইত্যাদির গোলক-ধাধার মধ্যে ঘুরিয়া' ঘুরিয়া অবশেষে তিনি 
উপনিষদের স্তরে উঠিয়া খানিকটা হান্কা বোধ করিলেন। কলেজের অবসর 
কালে, কথাপ্রসঙ্গে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ছান্দোগ্য উপনিষদে 

ষে ঘোর আঙ্গিরস খষির কথা আছে, পুরাণে কিংবা অন্য কোথাও এ খষির 
নাম পাওয়া যায় কি? তিনি যে দেবকী-নন্দন বাস্থদেবকে অমৃতের আস্থাদ 

দিয়াছিলেন, সেই দেবকী-নন্দন বাস্থদেবের সঙ্গে গীতার বাস্ুদেবের কোনও 

সম্বন্ধ আছে কি? ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন,_+অন্ত কোথাও ত ঘোর 

আঙ্গিরস খষির নামের উল্লেখ পাই নাই; তবে আমি কিন্তু এ দেবকী-নন্দন 
বাঁছদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ দেখাব । মনে রাখিবেন_“উপনিষদঃ 

গাঁবঃ দোগা! গোপালনন্দন:”; এক দিন আমি এঁটে অবলম্বন কোরে [.8£8110 

ও 71078110র মূল স্ৃত্রে পৌছাবার চেষ্টা কর্ব। বেশ বড় কোরে 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখতে হবে। ছুএক স্থলে অগ্নবিস্তর প্রাসঙ্গিক 

আলোচনা ব্যতীত ভাল করিয়৷ এ সম্বন্ধে তাহার কিছুই লেখা হইল না। 
এমন অনেক জিনিপ তীহার লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু লেখা হইল না। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার জন্য আগ্রহ তাহার খুব বেশী ছিল। রাজসাহী 
কলেজের ভূতপুর্ধ অধ্যাপক ৬নিখিলনাথ মৈত্রেয় যখন রামেন্্র বাবুর একটি 
প্রবন্ধ জর্মন ভীষায় অন্তুবাদ করিয়া, পারুলিপিখানি দেখিয়া! দিবার জন্য 

ক্রিবেদী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, তখন জম্ন ভাঁষানভিজ্ঞ রামেন্্ বাবুর 
সকৌতুক চাহনি দেখিয়া, আমাদের গান্তীরধ্য রক্ষ। করা কঠিন হইয়াছিল। 
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জর্্মনির সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় অন্থুবাদটি প্রকাশিত হইলে পর, উত্ত 

পত্রিকার পরিচালকবর্গ অন্ুবাদকের নিকট পঁচিশ কাপি পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। 

মৈত্রেয় মহাশয়ের ইচ্ছা! ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়কে আগাগোড়া জর্দন ভাষায় 
রূপাস্তুরিত করিয়! ফেলেন। তাহাও হইল না। তাহার বিষয়ে লিখিতে 

বসিয়া কেবলই মনে পড়ে, কত কি হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু হুইল না। 

(শখ) 

রামের বাবুর লেখার অভ্যাস বড় কমিয়া গিয়াছিল। তাহাকে বন্দি বলিতাম, 

একটা! ভাল করিয়! কিছু লিখুন, তিনি হাসিয় উত্তর দিতেন,_“লিখব কি? 

সব কথাই ত কেউ না কেউ বলে ফেলেছে; নতুন করে বলবার কিছু আছে 
বলে ত মনে হয় না।” কিন্তু এমন দিন আপিল, যখন তাঁহার এই কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া তাহাকে একটু লজ্জিত করিতে পারিয়াছিলাম। 

প্রতিভার বিদ্যুৎ চমকাইল; কিন্তু ঝঞ্চাবাতের মধ্যে । যখন তিনি অনর্গন 

নৃতন কথা শুনাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন গীড়ায় রোগশয্যায় শয়ান ! 
এক দিন আক্ষেপ করিয়া! বলিলেন,__“দেখুন, যখন শরীর ভাল ছিল, তখন 
ভাবতাম, সব কথাই বলা হয়ে গেছে, কেউ না কেউ বলে ফেলেছে । এখন 

এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্চে, আমিও কিছু নতুন কথা বল্তে পারতাম । 
অনেক পড়েছি ও ভেবেছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্চে, কতকগুলো! ইতিহাসের 

ও দর্শনের সমস্তার নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারি। তাই যেন একটু আপশোষ 

হয়।” তাহার সে আক্ষেপ স্থায়ী হইতে দিলাম না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া 
তাহার মুখ হইতে প্রথম স্তবক “বিচিত্র গ্রসঙ্গ' কাহিনী শুনিয়া লইলাম। সেই 
সমস্ত মালমসল| লইয়া, আমি নিজের ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচন! 
করিয়া, তাহাকে গুনাইয়া, যথাসস্তব মার্জিত করিয়া “মানসী”তে প্রকাশ 

করিয়াছিলাম। . . 
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রবীন্দ্রনাথের গণ্য পদ্য রচনা যখনই তিনি পাঠ করিতেন, তখনই তিনি 

আননে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। এখানে তাহার সঙ্গে আমার বড় মিল হইত। 
তাহার সতীর্থ, আবাল্যস্ৃৎ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 
বিশ্রস্তালাপে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া! বলিতেন,_-“কি হে, পয়ার হচ্চে না 
কি?” বাঙ্গালা, কাব্যসাহিত্যের' নামে তিনি নাসিক! কুষঞ্চিত করিতেন। 

রামেন্্র বাবুর অনুরোধে তিনি রৰি বাবুর “পতিতা” পড়িয়৷ আনন্দের আবেগে 

কবিবরকে একখানা বেনামী পত্র লিখিয়া' ফেলিলেন। হু হু করিয়া রবীন্দ্র- 

সাহিত্যের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া, যে দিন ত্রিবেদী মহাশয়ের প্ররোচনায় তিনি 
'অভয়ের কথা” লিখিয়া “মানসী”তে প্রকাশ করিলেন, সে দিন বোধ হয়, 

বাঙ্ষালা-সাহিত্যসেবীরা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, বেদাস্ততত্ব কেমন সরস 

করিয়৷ জনসাধারণকে বুঝ'ন যাইতে পারে। রামেন্ত্রবাবুর গৃহে আমার 

পৃজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্যোপাধ্যায়প্রমুখ কয়েকজন 

সাহিত্যিকের বৈঠক বসিত; তাহারা নিজ নিজ প্রবন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়কে না 
শ্ুনাইয়৷ ছাপাখানায় পাঠাইতেন না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন সেই আসরে 
আমাদিগকে তাহার “অভয়ের কথা” ও “ঠাকুরাণীর কথা” শুনাইয়াছিলেন। 

রবি বাবুর “মৃত্যুর পরে, কবিতাটি পড়িতে পড়িতে রামেক বাবু যেন আত্মসংবরণ 
করিতে পারিতেন না । 

গুঞ্জরি করুণ তান, ধীরে ধীরে কর গান, 

বসিয়! শিয়রে, 

বদি কোথা থাকে শেষ, জীবন স্বপ্নের লেশ, 

তাও যাক্ মরে_- 
ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার কণ্ঠস্বর কীপিয়া উঠিত। আজ 

তাহার ও ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পরে অতীতের স্বতির মৌরতটুকু ল্য 
আমাদের দিন গণিয়! যাওয়া ছাড়! আর কিছু আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
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স্বদেশের ও বিদেশের নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, যতই দিন যাইতে 

লুগিল, ততই ক্রান্মণ্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধ৷ ক্রমশঃই বাড়িয়া গেল। 

ইদানীং তাহার রচনা পাঠ করিয়া, রিপণ কলেজের ভূতপূর্র্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য 
্রীঘুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাঁশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেন,_-রামেন্্র 
বাবু কেমন করিয়া বৈদিক বুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ব 

এমন সুন্দরভাবে বলিতে পারিতেছেন? আমি যখন কলেজে কাজ করিতীম, 

তখন তীহাঁকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; এখন তিনি হার্ধার্ট 

স্পেন্সার হইতে অনেক দুরে চলিয়! গিয়াছেন। 
এই শ্রদ্ধায় যখনই আঘাত লাগিত, তখনই তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন ?. 

নিভৃতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে তাহার বেদনা জানাইতেন। রাষ্ট্রীয় বিষয় 

সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে তাহার মতের খুব মিল ছিল? কিন্তু সামাজিক ও 

পৌরাণিক অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ছিল। কিন্তু 

কথনও কাগজে কলমে রবিবাবুর মতের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইত না। 
“ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” পাঠ করিয়া তিনি সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। 

স্তর গ্রফুরচন্দ্ের বাঙ্গালীর মস্তিক্গের অপব্যবহার প্রবন্ধও তাঁহার ঠিক পছন্দসই 

হয় নাই। কিন্তু তাঁই বলিয়া কৰি অথবা বৈজ্ঞানিক হিসাবে উ'হাদিগের 

প্রতি রামেন্র বাবুর শ্রদ্ধার তিলমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। 

রাষ্্রীর মতের কথ! বলিতেছিলাম । অনেকে বোধ হয় জানেন না! যে, ভাঙ। 

বাঙ্গালা দেশকে জোড়া দিবার জন্য যখন প্রথম আনদৌলনের স্ত্রপাত হইল, 

তখন কাহার মাথায় রাখিবন্ধন ও অরন্ধনের কল্পনা প্রথম জাগিয়াছিল। একটি 

রবিবাবুর ও অপরটি রামেন্্র বাবুর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভুত। রবিবাবুর, রামেক 
বাবুর ও হীরেন্দর বাবুর তীক্ষ ধীশক্তি দে পময়ে কেমন করিয়া স্বদেশের কল্যাণে 

, নিয়োজিত হইবার জন্য মিলিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের দেশের আধুনিক 

ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া! গিয়াছে। একটি নৃতন ন রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের 
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আনন সম্পূর্ণ হই না, যদি তাহা অচিরে রামেন্স্ুন্নরকে তিনি না৷ শুনাইতে 
পারিতেন। আবার রবিবাবুর উত্তেজনায় রামেন্দর বাবু যে “বঙ্গলক্্মীর ব্রতকথা। 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহা! বাঙ্গাল! ভাষায় একটা 0188510 বলিয়া! পরিগণিত 

হইতে পারিত; কিন্তু কেন জানি না, তদানীস্তন কলিকাতার পুলিশ কমিশনর 

রামেন্্র বাবুকে পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ কৰিবার আদেশ দিলেন। রবি বাবুর 

সে সময়ের অনেক গানও আর শোনা গেল না । এমনি করিয়া! ভাল-মন্দের 
ভিতর দিয়া, সুখে ছুঃখে, আনন্দে বিষাদে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্তন্ুন্দর বাঙ্গালীকে 

সত্যের পথে, এঁক্যের পথে লইয়া চলিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু বলিতেন যে, 

চৈতন্তের বৈষ্ণব 110%000এর পরে বাঙ্গীলা দেশে এমন ভাববিপ্রব বোধ 

হয় আর কখনও হয় নাই। সেই জাতীয় জাগরণের উৎমবে তাহার শক্তিকে 
নিয়োজিত করিবার জন্য তাহার প্রাণে বে ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তিনি কাহারও 

নিকটে গোপন করিতেন না। প্রতি ব্পর ৩০শে আশ্বিন তাহার স্বগ্রামে 

গৃহে গৃহে বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা পঠিত হইত। পুস্তকথানির প্রচার বন্ধ হইয়! 
গেলে অনেকেই একটা মস্ত অভাব অন্ভব করিয়াছিলেন। 

যজুর্কেদাস্তগ্ত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী জিঝোতীয়্রান্ষণ-বংশীয় রামেন্্ন্ন্দর 

ঘে যৌবনের শেষাশেষি হইতে একেবারে বৈদান্তিক হইয়া! গিয়াছিলেন, 
এইটাই সব চেয়ে মজার কথা । দেখিতেছি, তাহার পিতা উপেন্দ্রনুন্দরও 

যৌবনেই নিগুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। জিঝোতীয় ব্রাহ্মণেরা কনৌজিয়া বা 
কান্যকুজ-শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে রামেন্্ 
বাবু লিখিয়াছেন,_-“ফতেসিংহ মধ্যে থে কয়েক ঘর জিঝোতীয়৷ আছেন, 

তাহাদের উপাধি দীক্ষিত, ব্রিবেদী ( তেওয়ারি ), চতুর্বেদী (চৌবে), দ্বিবেদী 
(ছুবে), বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র । জমিদারী বা লাথেরাজ ভূসম্পত্তি ও 

কৃষি হইতে ইহাদের জীবিকা চলে। যাজন কার্ধ্য সকলেই পরিত্যাগ 

করিয়ছেন। কনৌজিয়া ও মৈথিলি ব্রাহ্মণ হইতে হ্হার! পুরোহিত গ্রহণ 
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করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইহারা বঙ্গদেশ- 
প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশপ্রচলিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া- 

ছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালী; বিবাহাঘদি মাঙ্গলিক কার্ধ্যে 
আল্লারান্ুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিম দেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না|” 
কোনও চি পাওয়া যায় না! বটে; কিন্তু ইদানীং প্রতি বৎসর কনোজি ব্রাহ্মণ- 

দিগের সামাজিক সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নিমনত্রপত্র রামেন্দ্রবাবুর নিকটে 

আঁসিত। সেই হিন্স্থানি সমাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া 

তিনি দুঃখিত হইতেন। 
রামেন্্রসুন্দর কায়মনৌবাক্যে বাঙ্গালী হই! গিয়াছিলেন। কলিকাতায় 

থাকিয়া বঙ্গভারতীর দেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, কলেজ হইতে পঠ- 

দরশাবসানে নিষ্কান্ত হইতে না হইতেই ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া 

ঈাড়াইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্িপ্যাল তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহীশূর 
রাজ্যে বাঙ্গালোরে তুমি যাইবে কি? দেখানকার কলেজের প্রিন্িপ্যাল লক্বা 

ছুটি লইয়৷ দেশে যাইতেছেন। তুমি তাহার স্থানে কাজ করিবে, আর মান 

মন্দিরের (0১91%8601%) ত্াবধান করিবে। এঁ কাজে তোমার পাক! হইয়া 

যাইবার সন্তাবনা খুব বেশী। আঁশ! করি, তুমি অসম্মত হইবে না । এখন 
কোনও উত্তর চাই না; বাড়ী যাও; বিবেচনা করিয়া উত্তর দিও। আমার 

ইচ্ছা, তুমি এ কাজটি লও।” কিন্তু রামেনরস্ন্দরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অন্তরূপ। 
এই সময়ে রিপণ কলেজে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত লোক আনাগোনা 
করিতে লাগিল । তিনি কলিকাত। ত্যাগ করিলেন না । 

এইবূপে তাহার কলিকাতায় থাকার ব্যবস্থা না হইলে সাহিত্যের অথবা 

শিক্ষার কিংবা! পরিষদের প্রকৃতি কেমন দীড়াইত, তাহা বলা কঠিন; দে 

আলোচনায় কোন ফল নাই। ক্রমে তাঁহার চরি্রমাধূ্য্ে অনেকেই তাহার দিকে 
আকৃষ্ট হইলেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাঙ্গালায় প্রবন্ধ বন! করিতে 
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আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,__“প্রথম প্রথম কাঁলীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষ! 

আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না 
লিখলে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে 
বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার 
অনেক সময় লেগেছিল । ক্রমশঃ 'দেখ.লাঁম যে, আমি যে সব থা বল্তে চাই, 

তা, ও ভাষায় চল্বে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত 

ভাষ! গ'ড়ে তুলতে হল। আমি 'নবজীবনে” একটা লেখা পাঠিয়ে দিই) ভয়ে 
ও লজ্জায় তাতে নিজের নাম দিই নি। অক্ষয় সরকার কেমন করে কিন্ত 
আমার নাম জান্তে পার্লেন, আমাকে উৎসাহিত কর্বার জন্তে প্রবন্ধটি একটু 

মার্জিত করে কাঁগজে বা"র কর্লেন। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে লোক চেনবার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল। দেখুন 

না, রবি বাবু যে ভবিষ্যতে বাঙ্গলা সাহিত্যকে উজ্জল কর্বেন, এ কথা তিনি 

যেমন বুঝতে পেরেছিলেন 'ও “ভাই হাততালি” প্রবন্ধে সকলকে বলেছিলেন, 
তেমনটি বোধ হয়, বঙ্িমবাবু ছাড়া আর কেউ পেরেছিলেন কি না, সন্দেহ ?-- 

পারেন নি 

রামে্্রসুন্দরের জীবনের কোনও অংশের কিছুমাত্র পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, 
তিনিই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,_-“দেখুন, সুরেশ সমাজপতির 
অনেক দোষ থাকৃতে পারে; কিন্তু ওর কতকগুলে!৷ এমন গুণ আছে, যার জন্তে 

বান্তবিকই আমি ওকে ভালবাসি। আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না, সে 
কেমন করে দীনেশ সেনকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে দীড় করিয়ে দিলে । দীনেশ তখন 

একেবারে নিঃস্ব সহায়হীন, সামান্ স্কুল-মাইটার; সম্পত্তির মধ্যে তার হাতে 

ছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণের কাপিখানি । দীনেশকে সঙ্গে 
করে স্বুরেশ কল্কাতা সহর ঘুরলে; শেষে বেলা বাটার সময় বাসায় এসে 

ধর্না দিয়ে পড়,ল, বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন করে হোক, ছাপিয়ে 
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দিতেই হবে, নইলে সে জলম্পর্শ কর্ৰে না! একটু সবুর করতে বল্লাম ; আচ্ছা 
সবে, ইত্যাদি কোনও কথাই সে শুন্তে চায় না | কি করি; তখনই বেরিয়ে 
গিয়ে সান্তাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী কালীনারায়ণ সান্তাল মহাশয়ের সঙ্গে 
থা করে বইথানি ছাপাবার ব্যবস্থা করে বাড়ী ফির্লাম। স্থরেশ আশ্বস্ত হয়ে 
উঠে গেল।” রামেন্্বাবু এই ঘটনাটি এমন করিয়া বিবৃত করিতেন, যেন এ 
ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুমাত্র ছিল না; কেবলমাত্র সমাজপতির একাস্ত 
চেষ্টাই প্রশংসনীয় । 

কত সাহিত্যিক ছোট-বড় ব্যাপারের সহিত তিনি অল্পবিস্তর জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, তাহার হিসাব নিকাশ লইবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে। 
বরেন্দ্র অনুমন্ধান-সমিতির কর্ণধার কুমার শরতকুমারের কথা বলিবার সময় 

তাহার কণ্ঠস্বর স্নেহার্র হইয়া আসিত, হাস্টোজ্জল চক্ষুতীরকা ক্ষণেকের জন্য 

্িগ্ধ গম্ভীর ভাঁব ধারণ করিত ;--আমার কেবলই মনে হইত, এই অগাধ 

অচঞ্চল বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়! শরৎকুমার ধন্য হইয়া গিয়াছেন। রিপন 
কলেজের নবীন ও প্রবীণ অধ্যাপকদিগের মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত-গ্রীতি 

জন্মাইবার জন্য তিনি একটি অধ্যাপকসজ্য প্রতিঠিত করিয়া, নিজে পথ 

দেখাইয়া, তাহাদের হাত ধরিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্ঘপ্রীতি খুব 
টিলেটালা রকমের ছিল। সঙ্ঘ নহিলে প্রথমটা! পাচ জনকে সজাগ করার 

স্ববিধা হয় না) কিন্তু পাছে সঙ্ঘটাই [86191 হইয়া ফাঁড়ায়, এই ভয়ে তিনি! 
কখনই কাগজে কলমে এই সঙ্বের জন্য কোনও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতে 
দেন নাই; সকল প্রকার যন্ত্বন্ধ ব্যবস্থা-প্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে 
টাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-পরিষৎ্পগ্রীতির কথ তুলিয়া অনেক সময়ে 
তাহাকে লজ্জা দিবার চেষ্ট1 করা হইত; কিন্তু যিনি অক্লান্ত তাবে কলেজের ও 

, পরিষদের কাজ চালাইয়৷ সাহিত্যসেবা৷ করিতেন, তাঁহার লজ্জা হইবে কেন? 
“আমার বধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া/_এ আক্ষেপ কলেজের 
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কিংবা পরিষদের হইত না; কারণ, রামেন্্রস্ুনরের প্রীতির ধারা উভয়ের উপর 

সমান ভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সেই প্রীতির কণামাত্রও যিনি পাইয়াছেন, 

তিনি কখনই তাহা বিশ্বৃত হইবেন না । 



(১৫) 
* লেখক- শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ বি এ 

আচার্য্য রামেক্রস্থন্দর ব্রিবেদী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে আমাদের দেশের 
গুরুতর ক্ষতি হইয়৷ গেল। রোগ, শোক এবং অকালবার্দক্য ত্রিবেদী মহাশয়কে 
বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কাজে অনেকটা অপটু করিয়া রাখিয়াছিল । 
তথাপি “যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ”--তিনি ত'আমাদের মধ্যে ছিলেন। 

স্থুতরাঁং আমাদের আশা ছিল, আবার তাহাকে আসরে ভাল করিয়া নামাইতে 
পারিব। 

আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাই 
নাই, কতকটা দুরে থাকিয়াই তাহাকে দেখিয়াছি। তথাপি সেই সুত্রে ব্রিবেদী 
মহাশয়ের চরিত্রে যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার কথপ্চিৎ বিবরণ 
এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব । 

১৯০৯ সালে রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-স্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন 

উপলক্ষে ত্রিবেদী মহাশয়ের এবং তাহার শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহা- 
শয়ের সহিত এই লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। তৎকালে এ দেশে যে ভাবে 

ইতিহাসের আলোচনা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমার একটা ধার্ণা হইয়াছিল, 
বাঙ্গলার সাহিত্য-নায়কগণের মতে, প্রাচীন কালের সম্বন্ধে যেখানে যে খবর 

পাওয়া যায়, তাহার মূলের অনুসন্ধান এবং প্রামাণিকতার বিচার না করিয়া, 

ধারাবাহিকরূপে সঙ্কলন করাই ইতিহাস রচনার যথার্থ উপায় । ব্রিবেদী মহাশয়ের 
এবং তীহার শিষ্যের সহিত আলাপ করিয়া! সে ধারণা কতক পরিমাণে পরিত্যাগ 

. করিতে বাধ্য হই, এবং তাঁহাদের উপদেশমত কাজ করিতে সম্মত হই। 

ত্রিবেদী মহাশয়ের একট! বড় গুণ ছিল, তাহার উদার পাগ্ডিত্য-_ 
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ইংরাজিতে যাহাকে 71০8 ০810816 বলে। আমাদের দেশে কেন, সকল 
দেশেই একটা অনুদার বা! সন্কীর্ণ পাণ্তিত্য আছে, যাহ! অনেক সময় অনিষ্ট 
কর হয়। এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, যাহা তাহীরা জানেন না, 

তাহা জানার কোন মহিম! বা প্রয়োজন আছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া 
অপরের কাজে বাধা দেন। এইনূপ বাধা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

ত্রিবেদী মহাশয়ের এরূপ সন্কীর্ঘতা ত ছিলই না; পক্ষান্তরে সকল প্রকার 
গবেষণার সহিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার অনুশীলনের সহিত তাহার 

আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। যাহার! তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, 
ধাহারা তাহার লেখা পড়িয়াছেন, তীহ্বারা সকলেই এ কথা স্বীকার 

করিবেন। 

ত্রিবেদী মহাশরের আঁর একটি বড় গুণ ছিল, সঙ্ঘ-ভক্তি। শাক্যসিংহ 

তাহার শিষ্যগণকে তিনটি রত্বের শরণ লইতে বলিয়াছিলেন ৷ সেই তিনটি রব 
_ধর্মম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ধর্মের রক্ষণের এবং উন্নতি-বিধানের জন্য বুদ্ধের 

অবতরণের আবশ্তক | যখন বুদ্ধের অভাব হইবে, ধর্ম তখন সজ্বের আশ্রয়ে 

বীচিয়া থাকিবে । কিন্তু ছুর্তাগ্যের বিষয়, যে দেশে সঙ্ঘ উপাস্য-রত্ব নামে 

বোষিত হইয়াছিল, সেই দেশ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় চিরকালই সঙ্ঘের সহায়তা 

লাতে বঞ্চিত রহিয়াছে। যখন কোন মহাপুরুষ আবিভূ্ত হন, তখন মহৎ 
কার্য্যের সুচনা হয়; আর যখনই মেই মহাপুরুষের মহাপরিনির্ববাণ হয়, সঙ্গ 

সঙ্গে তাহার কার্য্যেরও পরিনির্বাণ হয়, ইহাও আমর! দেখিয়া আসিতেছি। 

মহাপুরুষের অভাবের সময় উন্নতির ধারা অক্ষু্ রাখিবার একমাত্র উপায়__ 
সঙ্মের প্রতিষ্ঠা । এ কথাটা পাশ্চাত্যগণ খুব ভাল করিয়৷ বুঝিতে পারিয়া, 
তাহাদের সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই একটা সঙ্ঘ বা [03686101 খাড়। 

করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেই 1790108007-এর পুষ্টিসাধনের জন্য সর্বদাই 
সচেষ্ট আছেন। সঙ্যের এই মহিমা রামেন্রসন্দর খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়া- 
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ছিলেন বলিয়াই আপনার দেহ মন প্রাণকে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে নিয়োগ 
বুরিয়। দিতে পারিয়াছিলেন । 

পরিষদের প্রতি তাহার অন্তনিহিত ভক্তি ও নিষ্ঠার দিকে যদি তাকান 

যার, তবে দেখা যায় যে, সে নিষ্ঠার সে ভক্তির কোন সীম! ছিল না। এই 

পরিষদ্ভক্তির বশবর্তী হইয়া তিনি নিজের সাহিত্যিক জীবনে একরূপ 

আত্মহত্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়টা পরিষদের জঙ্ত ব্যয় করিতেন, 
তাহার অর্ধাংশও যদি বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের শাখাবিশেষের অনুশীলনে 

উৎসর্গ করিতে পারিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দেশ-বিদেশে বরণীর এবং 

স্মরণীয় মহৎ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিতেন। 

রামেন্্স্থন্দরের নৌজন্য এবং অমায়িকতা এ দেশে সুপরিচিত। তিনি 

অতিমাত্রায় অমায়িক ছিলেন৷ তাহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। বিশ্বস্তসত্রে 

শুনিয়াছি, শেষ পীড়ার সময় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে সম্মত হন 

নাই। ক্বিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক মতে তাহার চিকিৎস! হ্ইয়াছিল। যে 
পরিষদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিরাছিলেন, সেই পরিষৎ ব্যাধিমুক্ত 
নয়, এ কথ! তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তত থাকিলেও, পরিষদের জন্য অস্ত্র 

চিকিৎসা বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে তিনি কখনও সম্মত 

হইতেন না । কেহ কেহ ইহাকে ছুর্ধলত! মনে করিতেন। কিন্ত আজ আর 

তাহার কার্য্যকলাঁপ ফলের দিক্ দিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; তীহার 

কার্য্যকলাপের দিক্ দিয়! দেখিতে গেলে যে নিষ্ঠার এবং সহ্ৃদয়তার পরিচয় 

পাওয়া যায়, তাহা সযত্বে স্মরণ করিয়া রাখা কর্তব্য বোধ হইতেছে । 

রামেন্দসুন্দরের অকাল-মৃত্যুতে আমার মনে যে একটা ক্ষোভ থাকিয়া 
গেল, তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিগত ছুই 

বৎসর পূর্বের যখন প্রত্তত্ানুন্ধানের রীতি শিখিবার জন্য দুরদেশে বাইতে' 

ছিলাম, তখন আমি বলিয়াছিলাম, “বাঙ্গলা' দেশের তৃগর্ভে যে সম্পদ্প্রত্ 
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ুষ্কায়িত আছে, তাহার উদ্ধারের, সংরক্ষণের এবং ব্যাখ্যানের রীতি শিখিবার 

জন্য যাইতেছি | ফিরিয়া আসিয়! যেন বসিয়া না থাকিতে হয়, সেই জন্য 
আপনার সাহায্য চাই।” তিনি উত্তরে বলিলেন,_-“ফিরিয়া আস্মন, আমার 
বাহ! সাধ্য, তাহা! আমি অবশ্য করিব।” আমার এখনও ফিরিয়া আসা.্হয় 

নাই; কিন্তু রামেন্স্ুন্দর মরজগণৎ ছাড়িয়া! অমর জগতে চলিয়া গেলেন। 

আশা করি, সেখান হইতে তিনি আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া আমাদের সর 

অনুষ্ঠানের পু্টবর্দন করিবেন। 



(১৩) 
' লেখক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 

, আমি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ পরীক্ষা দিরাছিলাম। সে সময়ে আজ- 

কালকার মত আই এও আই এস. দি পরীন্ষা ছিল না। তখন বি এ 

শ্রেণীতে পাঠ করিবার জন্য উপধুক্ত বলিরা পরিগণিত" হইতে হইলে যে 
পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে হইত, তাহাকে এফ. এ বা সাধারণ কথাতে এল্ এ 
পরীক্ষা বল! হইত। এই পরীক্ষাতে কৃতকার্য হওয়ার জন্য পপ্রত্যেক ছাত্রকে 
পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শীস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত | পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের 

পরীক্ষা একই দিনে হইত। প্রথম বিষয়টির পরীক্ষা হইত বেল! ১০টা হইতে 
১টা পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়টির হইত বেলা ২ ট! হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত । বিশ্ববিদ্- 

লয়ের নিরমান্থুসারে পরীক্ষকগণ পরীক্ষার বেলাতে সাধারণতঃ সিনেট, গৃহে 
উপস্থিত থাকিতেন। যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সেই বৎসর অনেক 

পরীক্ষকই এই গৃহে উপস্থিত ছিলেন ৷ কিন্তু রসায়ন-পরীক্ষার বেলাতে সেই 

গৃহে একজন পরীক্ষকের সহাস্ত বদন ও গমন-ভঙ্গি আমার মনে যে ছবি অহ্কিত 

করিয়াছিল, আজ ২৩ বৎসর পরেও সে ছবি জলন্ত ভাবে আমার সশ্ুে 

দেখিতে পাইতেছি । এই আমার আচার্ধ্য রামেন্্রনুন্দরের প্রথম দর্শন-লাভ | 
এই ঘটনার ৭1৮ বৎদর পরে তাহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয় । 

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সদস্ত-শ্রেণীভূক্ত এবং পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক- 

সমিতির অন্যতম সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছি। তিনি কোনও কার্য্যের জন্ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাই আমি থে 

পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির একজন সভ্যের পদপ্রার্থী হইয়াছি, তাহ! 

তাহাকে জানাইলাম ও তিনি সন্তষ্টচিন্তে আমাকে পরিষদের কার্ষ্যে উৎসাহিত 
*করিলেন। আমি কার্য্নির্বাহক সমিতির একজন সভ্য নির্বাচিত হইলাম 

৭ 
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এবং সাহিত্য-পরিষদের ধুর্ধরদের সহিত পরিচয় ও আলাপের সুযোগ লাভ 
করিয়া৷ নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম। অতঃপর ১৯০৭ গ্রষ্টান্বের এপ্রিল 

মাসে এক দিন সন্ধ্যার পরে আমি নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম 
যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । 

এই পত্রে দেখিলাম যে, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইচ্ছুক। 

তিনি তখন ৬ নং উইলিয়াম্প লেনে থাকিতেন। আঁমি পরদিন প্রাতঃকালে 
রামেক্জ বাবুর আহ্বানে তাহার গৃহে তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম ও 

তাহার ইচ্ছানুসারে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদকের 

পদ গ্রহণে সম্মত হইলাম । এই ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি ৮ নং মধুহদ্ন 
গুপ্তের লেনে বাস! পরিবত্তিত করিলেন। দে সময়ে আমি সেই বাড়ীর অতি 

নিকটে এক বাড়ীতে অবস্থান করিতাম। এই সময় হইতে আমি তাহার 

সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার স্থবোগ পাইলাম ও ক্রমশ; এই পরিচর 

আতীয়তাতে পরিণত হইয়াছিল! 
মানুষকে জীবনে ছুই শ্রেণীর লোকের সহিত কাজকর্ম করিতে হয় ;--এক 

শ্রেণীর লোক তাহার ঘরের বাহিরে থাকে ও অপর শ্রেণীর লোক তীহাঁর ঘরের 

ভিতরে থাকে এবং অনেক সময়ে তাহার পারিবারিক ও সাধারণ জীবনে অনেক 

পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত মিশিরা৷ প্রধানতঃ 

তাহার টরিত্রের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি বে, তাহার কাধ্ে সমস্ত সময়েই 

এক আনন্দপরিপূর্ণ আন্তরিকত! ও উৎসাহ প্রকাশিত হইত। তাহাকে স্বীয় 

ত্নয়ার ছোট ছেলের নিকট ভূগোলের সৃত্রের ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি 'ও 

রাজসাহীতে বঙগীয়-সাহিত্য-দশ্মিলনের অধিবেশনে শ্রীবুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়- 

লিখিত -্যয়ংবহ' প্রবন্ধের ব্যাখ্যাও তীহার নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং 

এই ছুই সময়েই তাঁহার মুখে তুল্যরূপ উৎসাহ ও আনন্দের ছায়! গ্রতিভাদিত 
দেখিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের নিকট তিনি যে মন্তব্য 



আচাধ্য রামেন্দ্রসুন্দর ৯৯ 

প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের দেশে পূর্ব প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দে 
তিনি কি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, তাহা সুস্পষ্ট বুবিতে পারা যার এবং তাত 

গহে ভোজনাদি সামান্য সামান্য ব্যাপারেও দেখিয়াছি যে, সমস্ত অনুষ্ঠানের 

মধ্যেই দেশের প্রাচীন প্রথাগুলির প্রতি এক শ্রদ্ধা ও অন্তুরাগের ভাব জাগি! 

আছে। ত্রিবেদী মহাশরের ভিতরে ও বাহিরে কোনই প্রতেদ ছিল না এনং 

তিনি বখনই বাহা করিতেন ব| বলিতেন, তাহ! তীহার প্রাণের কার্য্য ও প্রাণের 

কথা ছিল। তাঁহার সহিত মিশিয়া তাহার চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ আদি 

দেখিতে পাইয়াছি। আশা করি ধে, অপর বাহার! তীহাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন, 

তাহারাও সম্পূর্ণ ভাবে আমার এই কথার সমর্থন করিবেন। 

রামেন্্রসুন্দর প্রাণে প্রাণে অন্থভব করিয়াছিলেন যে, দেশকে উন্নত করিতে 

হইলে সর্ধপ্রথমে দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-দাধন আবশ্ঠকীর ! 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন-কার্ষোয অনেকেই নিজ নিজ শক্তি নিযোজিত 

করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এই কার্যে ছুই জনের অংশ বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য ৷ স্ব্গীর রামেন্্রসন্দর ত্রিবেদী ও স্বর্গার ব্যোমকেশ মুস্তফী ন! 
থাকিলে সাহিত্য-পরিষত্মন্দির যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, দে ভাবে গঠিত হইতে 
পাঁরিত কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাহিত্য-পরিষত-গঠন ও উহার 

সেবাতে ত্রিবেদী মহাশয় যে ভাবে নিজকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা 
বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে! 
পর্ববিত অনুভূতিই তাহার এই অদ্ভুত আয্মোৎসর্গের মূল কারণ । রামেন্ত্র 
সুন্দর ইহাও স্পষ্টভাবে বুবিয়াছিলেন যে, দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি 

করিতে হইলে কেবল কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিলে 
চলিবে না; কিন্তু দেশের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এক জীবন্ত অনুরাগ 

জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং এই হেতু তিনি সাহিত্য-সম্মিলনের গঠন-কার্ধ্যে 
বড় কারিকরের তার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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ইতিপূর্বে আমি তাহার এঁকান্তিকতার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা 
ও দেশের সাহিত্যের অনুশীলন তিনি এতই প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করিয়া- 

ছিলেন থে, তিনি নিজে কখনই নিতান্ত বাধ্য না হইলে ইংরাজী ভাষাতে কিছু 

লিখিতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার তীহাকে বিশ্ববিদ্যায় 

কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করেন। সেই নিমন্ত্রণের 

উত্তরে তিনি বলৈন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয় তীহাকে প্রবন্ধগুলি মাতৃভাধাতে 

পাঁঠ করিতে অন্মতি দেন, তবে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রস্তুত আছেন। 

দেশের সৌভ।গ্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও সিনেট, গৃহে 

তিনি যজ্ঞ-দহবন্বীয় পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । কলিকাতা দিনেট-গৃহে 

ইংরেজী-নবীশ অধ্যাপকের মাতৃভাষাতে প্রবন্ধ পাঠ বোধ হয় এই প্রথম। 
তাহার যেরূপ মনীষা ছিল ও নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য 

ছিল, তাহাতে যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে ইংরাজী ভাষ!তে নিজের বক্তব্য 

বিষয় গ্রকাশিত করিয়া বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অজ্জন করিতে পারিতেন। 

তাহার লেখা যে ঘুরোগীয় সমাজে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইত, তদ্দিষরে 

সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। ১৯১১ গ্রীষ্টাৰে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার 
মৈত্র তাহার “সত্য (1315%517117910) নামক প্রবন্ধের জর্ম্নন্ ভাষাতে লিখিত 
এক অনুবাদ £101015 017 5599091078619016 71011950016 নামক 

পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন । ধাহার প্রবন্ধের অনুবাদ যে সমাজে প্রকাশিত 

হইতে পারে, তাহার নিজ লিখিত প্রবন্ধগুলি যে সেই সমাজে সমধিক আঁদর 
পাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা বায়। কিন্তু কথা ও কার্যের মধ্যে 
সামঞ্জস্ত থাকা দরকার, এই সত্য তিনি এরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 

ছিলেন যে, কোনও প্রলোভন তীহাকে স্থীয় নির্দিষ্ট কর্তৃব্পথ হইতে বিচলিত 

করিতে পারে নাই। প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে নির্শিতি মন্দিরে প্রবেশের 

দিন সেই মন্দিরে বসিয়। কৰি তারম্বরে গাহিয়াছিলেন,_. | 
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“জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না! মান। 

যদি তুমি দাও তোমার ও ঢুটি অমল কমলচরণে স্থান !” 
এবং রামেন্্রনুন্দরও চিরকাল এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভাষা-জননীর সেবা 
করিয়াছেন । ৃ 

রামেন্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালরের কৃতী ছাত্র। তিনি" বিজ্ঞানবিষরনক 

পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 

প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল এবং শিক্ষকতা ও শিক্ষা তাহার জীবনের 

ব্রত ছিল। এই সমস্ত বিষয় সক্তেও আজকাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিলে 

যাহা! বুঝিতে পার! যার অর্থাৎ নানাপ্রকার দ্রাবক ও বন্বাদির সাহায্যে 

বৈজ্ঞানিক নৃতন তথ্যাদি আবিষ্কার, তিনি কিছুই করেন নাই। আমাদের 
দেশের কোনও প্রপিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখ 

প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তীহাঁর মতে ত্রিবেদী মহাশর বদি স্বীর শক্তি ও 

সময় “বেদ” ও ব্রাহ্মণের আলোচনাতে নিরোজিত না৷ করিরা» বৈজ্ঞানিক 

গবেষণাতে ব্যয় করিতেন, তবে তিনি পদীর্ঘ-বিদ্যা-বিজ্ঞানে অনেক নূতন কথা 
বলিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহ! না করিয়৷ তাহার মস্তিক্ষের অপব্যবহার 
করিয়াছেন। রামেন্দ্রনুন্রর যদি পার্থবিদ্যার অন্ত্ুশীলনে ও গবেষণাতে 

ব্যপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে যে তিনি পদার্ঘবিদ্যাংবিভাগে অনেক নূতন 
কথা বলিতে পারিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । কিন্তুতিনি বে 

সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা 

করিলে দেখা যাইবে যে, সে সময়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান-বিষরক পরীক্ষাতে 

উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্রদিগকে নিজ হাতে কিছুই করিতে হইত না। বিজ্ঞান- 

অধ্যয়ন পুস্তক-পাঠেই নিবদ্ধ থাকিত; কেবল মাত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার সমরে 

ঈমস্ত ছাত্রকে কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখাইতেন। ইহীর ফল এই হইয়াছে 
যে, সে সময়ে যে সমস্ত কৃতী ছাত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্ালয়ের 
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উচ্চ ছাপ পাইয়া বাহির হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই নিজ হাতে কোনও 
বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। কারণ, সে সময়ে তীহাদের 
শিক্ষা এই কার্যোপযোগী ছিল না এবং এইরূপ গবেষণা ও অন্তুশীলন্রে 
জন্য পরীক্ষাগারের অভাব বর্তমান সময়ের অপেক্ষা বেশী ছিল। তখন 

্ধাথুষ্ঠ ছারা ছাত্রদিগকে তাপমান-বন্ত্ের বিভাগ বুঝাইয়া দিতে হইত। এই 
দমন্ত কারণে তিনি পরীক্ষাগারে বসিগনা বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যাপৃত হইতে 

পারেন নাই; সুতরাং ইহাতে তাহাকে কোনও দোষ দেওয়া যাঁর না। দোষ 

দিতে হয়, সেই সময়ে গুচলিত শিক্ষাপ্রণালীর | পরীক্ষাগারে যন্ত্রা্ি সহযোগে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যাপৃত ন৷ থাকিলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত 

তিনি সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তিনি রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনা 
করিতেন, কিন্তু সর্বদাই বিজ্ঞানের অন্ঠান্ বিষ্াগের সংবাদ রাখিতেন এবং 
তাহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাহার লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়! 

দেখিয়াছি যে, তিনি এই সমস্ত বিভাগের মূল তত্বগুলির বিবরণের সহ্তি 

বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। 

বিজ্ঞান ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়, যথা-_দাহিত্য, দর্শন ও ইতিহানে তাহার 

বুৃৎ্পত্তি যথেষ্ট ছিল এবং তীহার প্রণীত প্রবন্ধাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া বায়। তাহার “যজ্ঞকথা” নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে পৃজণীয় শ্রীযুক্ত 
ঈশীনচন্ত্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, “বৈদিকঘজ্ঞ সমূহের উদ্দেখ্য ও 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বে এমন সরল ভাষাতে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহা 

আমি জানিতাম না ।” ধাঁহারা তীর রচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন, 

তাহারা সকলেই এই উক্তির মমর্থন করিবেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদিত 
'তরেয় ব্রাহ্মণ এক বহুমূল্য গ্রন্থ। তাহার “বিচিত্রপ্রসঙ্গ' পাঠ করিলে 
দেখিতে পাওয়! বার যে, তাহার জ্ঞানের পরিবি কত দূর বিস্তৃত 
ছিল। 



আচার্য রামেন্দরসন্দর ১০৩ 

ব্ত্রাদির সাহাযো বৈজ্ঞানিক গবেষণ! ত্রিবেদী মহাশয় কথনও করেন 

নাই) সুতরাং এইরূপ গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া সাহিত্যের সম্পদ্ 
তিনি বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি যে, বাঙ্গাল! 

ভাষার সাহায্যে সহজবোধ্য ভাবে লেখা যাইতে পারে, ইহ! তিনি যেরূপ স্পষ্ট 

করিয়৷ দেখাইয় দিয়াছেন, সেরূপ আমাদের দেশে আর কেহ দিয়াছেন বণিয়া 
আমি অবগত নহি । আঁশ! আছে যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমাদের 

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা মাতৃভাষার সাহা্যে হইবে এবং সেই সময়ে যে 

সমস্ত পুস্তক প্রণীত হইবে, ত্রিবেদী মহাশয় প্রকৃতি”, মোয়াপুরী” প্রভৃতি 

লিখিয় সেই সমস্ত পুস্তকের ভিন্ত স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, তাহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। তাহার প্রণীত প্রবন্ধাদিতে 

ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংপ্রতি তাহার লিখিত ও ভারতবর্ষে 

মুদ্রিত কয়েকটি প্রবন্ধ “বিচিত্র জগৎ” নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই পুস্তক-পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক 
মত প্রতিঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কালের অকাল তাড়নাতে আমর 

তাহার মতের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারিলাম না । এই পুস্তকে 

গ্রকাশিত শেষ প্রবন্ধের সর্ধশেষে তিন বলিতেছেন, “রহো-তিষ । আমার 

কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমাকে অভয় দেন, আমি আবার অন্ত কথ 

ইয়া আপনাদের সম্মুখে আিব 1” কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগা যে, আর তাহার 
আদা হইল না। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত 
আলাপ করিয়া ও তাহার প্রবন্ধাদি পড়িরা আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে 

যে, তিনি সাধারণতঃ এই সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়গুলি পুছ্ঘান্থপুঙ্রূপে আয়ন্ত 

করিতে চেষ্টা করিতেন ন1। তাহার প্রধান উদ্দেশ ও লক্ষ্য ছিল, সমস্ত 

শাস্ত্র নিঙ্গড়াইফ়া, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্য হইতে ্রত্যেকটির মূল তত্ব 

নিফাঁশন করিয়া ও সেই সমস্ত তত্বের মধ্যে সামগ্তস্ত স্থাপনার চেষ্টা | 0০০09 
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রামেন্্স্ুন্দরের জীবনের আলোঁচনাতে আমরা এই উক্তিগুলির বাথার্থ্য 

দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে তিনি কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন 

ও দার্শনিক ভাবে উহা! সমাপ্ত করিলেন। ঘিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্বানুমন্ধী, 

তিনি এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন । আমাদের 

দেশে আধুনিক সময়ে এইরূপ চেষ্টা কেহ করেন নাই এবং এই স্থানেই 
রামেন্রসুন্দরের প্রতিভার বিশেষত্ব । 

পূর্বে হার্বার্ট স্পেন্সার-প্রদত নিকষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংজ্ঞার 
উল্লেখ করিয়াছি। হার্বার্ট ্পেন্সারের লেখার সহিত আমি অতি অল্পই 
পরিচিত। কিন্তু আমি যখনই তীহার লেখ! পড়িয়াছি, তখনই ত্রিবেদী 
মহাশয়ের লেখার ধরণের কথ! আমার মনে হ্ইয়াছে। শিশির বাবু তাহার 

পূর্বববর্ণিত অন্থ্বাদের ভূমিকাতে ত্রিবেদী মহাশয়ের চিন্তার ধারার সহিত 
15081095এর চিন্তাপ্রণালীর তুলনা করিয়াছেন। টাক-ঢোল বাজাইয়া 

কাজ করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহার কাধ্য আমাদের জাতীয় 

জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও আরও কত বিস্তার করিতে 

পারিবে, তাহার সম্যক আলোচনা বিশেষ আবশ্তক। নণিনী বাবু সেই 
আলোচনার শ্ুত্রপাত করিয়াছেন ও তিনি সেই জন্ত দেশবাসীর ধন্যবাদ ও 

কৃতজ্ঞতার পাত্র। আশা করি, অবিলম্বে ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি বিস্তৃত 

জীবন-চরিত লেখার বন্দোবস্ত হইবে ও এই জীবন- চরিতে আমরা তাহার . 
নান! দিকৃপ্রবাহি্রী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইব। 



(১৭) 
লেখক-_ শ্রীযুক্ত পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

আমাদের দেশে ভ্র মধ্যবি্ত সমাজে যখন প্রথম ইংরূজী লেখাপড়ার 
প্রচলন আর্ত হয়, তখন যাহারা ইংরাজী শিখিতেন, তীহাদের প্রত্যেকেরই 

যেন সমাজের প্রতি ও জাতির প্রতি একটা কর্তব্য নির্দি্ট হইত। বীভা 

রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালার 

ইতরাজীনবীশ কেবল ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের চেষ্টায় বা আশায় ইংরেজী 
শিখিতেন না। তাহাদের প্রত্যেকেরই যেন এক একট! “মিশন” থাকিত। 

তীহাঁর! প্রত্যেকেই মনে করিতেন বে, আমরা! ইউরোপের যে বিদ্য। শিখিতেছি, 
তাঁহা আমাদের একার উপভোগ্য নহে। জাতি এবং সমাজের সহিত মিলি়া 
মিশিয়া সে বিদ্যালাভের আনন্দ উপঞ্রেগ করিতে হইবে । কেবল টাকার 

জন্য, কেবল ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টিসাধন উদ্দেগ্তে বাঙ্গালার প্রথম ও 

মধ্যযুগের কোন ইংরাজীনবীশই উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চ। করিতেন 

না। বামেন্্ন্থন্দর ত্রিবেদী এই সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, শেষ কন্দী ও বিদ্যার 

সাধক ছিলেন। সত্যই তিনি একটা 'মিশন লইয়া! সার! জীবনটা কাটাইয়া 

গিয়াছেন “নবজীবনে”র প্রথম সন্দর্ভ লেখার সময় হইতে তাহার মৃত্যুর কাল 

পর্য্যন্ত এই “মিশন বা এই সাধন! তাহার জীবনের ক্রবতারার স্বরূপ ছিল, 

কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে দেন নাই। রামেন্স্ন্দর যে অদংখ্য 

পুস্তক-পু্তিকা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে 

এই জীবনব্যাগী সাধনার কথাটা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই “মিশন, বা সাধন! 
ঝামেন্রনুন্দরের ভীবনে তিন ভাগে বা তিন পর্যায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

১। প্রথম ভাগ ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রটারের ভাগ। ইউরোপের 
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আধুনিক সায়েন্সে কি সব পদার্থতত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাঁহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎ্স্থক হ্ইয়াঁ 
ছিলেন। এই কার্ধযটি করিতে যাইয়! রামেন্্স্ুন্দর বাঙ্গালার গদোর ব্যাপ্তি 

এবং ব্ঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়! দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে 

দেখাইয়া বান যে,,ইউরোপের সায়েন্সের কথা কেমন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিলে 

তাহা! বহুজন-বোধ্য হইবে । তিনি যখন এই চেষ্টার ব্রতী হন, তখন বাঙ্গালায় 
ত্বাহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি ও-কার্য্যে রত হয় নাই বঙ্ধিমচন্দ্র বিজ্ঞান-রহদ্যে 
গোটা-কয়েক সন্দর্ত লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রামেন্রের মত সায়েন্সে 

তিত পণ্ডিত ছিলেন না এবং সাঁয়েন্সের কথা সরল বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিবার 

শব-সম্পত্ পর্য্যাপ্ত ভাবে বঙ্ষিমচন্ত্রের ছিল না। 

২। রামেন্রের মনীষার দ্বিতীর পর্ধ্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শন-শান্ত ও রসায়নাদি কষিয। 

লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে 
তুলনার সমালোচনায় 'তুঁলিত” করির! উভয়ের বাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন) এযাচাইচেষ্টা? রামেন্দ্রের পক্ষে অপুর্ব; তিনি ইহাতেও তাহার 
প্রতিভার পরিচয় অতুল্য ভাবে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই তুলনার সমালোচনা 
করিতে যাইয়া রামেন্্র বুঝিয়াছিলেন বে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের পুঁজি তাহার বড় 
কম। তিনি অমনি বেদ পড়িতে আরন্ত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-শান্ত্রেরও 

আলোচন! আরম্ভ করিলেন এবং শেষে তন্ত্রের পরিচয়ও বেশ লইয়াছিলেন। 

বাঙ্গালার কোন এক মনীষী লেখক একবার বলিগ্াছিলেন যে, রামেন্দরবাবু 
সায়েন্সেই খুব বড় পণ্ডিত, শান্্কথা তিনি কতটুকু জানেন? এইটুকু 
রামেন্দ্রের কানে যায়। তার পর সাত বৎসর কাল রামেন্দ্র যেরূপ অপুর্ব 

অধ্যবসায়ের সহিত বেদ-বেদাস্ত, তন্্শান্ত্রের চর্চা করিতে আরন্ত করেন, তাহা . 

দেখিয়া সত্যই আমরা বিশ্মিত হইয়াছিলাম। দিনের বেলায় রিপণ কলেজের 
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প্রিন্সিপ্যালের কাজ, সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের কাজ সুন্দর ভাবে নির্বাহ 
করিয়া, রামেন্দ্র বিনিদ্র রজনী আগাগোড়াই বেদ ও তত্ত্বের আলোচনায় 
কাটাইয়া দিতেন। এই উৎকট পরিশ্রমের ফলেই তাহার বন্কৎরোগ হয় এবং 
দেই রোগেই অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়। রামেক্ত্ পরের মুখে কখনই ঝাঁল 
খাইতেন ন' প্রত্যেক বিষয়টিই নিজে দেখিয়া, নিজে যাচাই করিয়া লইতেন। 

তাই তাঁহাকে অতিমাজার পরিশ্রমও করিতে হইত। এই পরিশ্রমের ফলে 

রামেন্্র যে কয়খানি পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল! ভাষায় অপূর্ব 
এবং তাহার তুল্য আর কোন পুস্তক যে শীঘ্র লিখিত হইবে, এমন আশা 

আমাদের নাই। 
৩। তৃতীর পর্য্যায়ে রামেন্দ্ের ব্রাহ্মণ্-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘট । এই 

সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখি়াছেন, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালা 

বিদ্জ্জনসমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিদ্যার 

মাপ-কাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাঁপিলে ছোট ত হইবেই না, উপরন্ত ভারতে 
এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক ভাব আছে, বাহা ইউরোপের মাপ-কান্ঠির 

বাহিরে; ইউরোপ এখনও মে ভাবজগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বেদ 

সম্বন্ধে তাহার যে কয়টি সনর্ভ বাহির হইয়াছিল, তাহ! এই ভাবেই ভরপুর 

এবং তেমন বৈদিক বিদ্যার পরিচয় দিয়া বৈদিক সন্দভ ভারতবর্ষের আর 

কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সঙ্গে 'শব্বকথা” 
কর্ম-কথা” প্রভৃতি পুস্তিকাগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'শিব- 

কথার স্তায় পুস্তক ত বাঙ্গাল! সাহিত্যে নাই | ব্যাকরণ-শান্ত্রের সার দিদ্ধাস্ত 

তিনি অতি সোজ! কথায় লিখিয়া গিয়াছেন। যে দিন এই সকলের প্রতি 
বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িবে, সেই দিন বাঙ্গালার বিজ্জনসমাজ এই সকল পুথি 
মাথায় করিয়া রামেন্দ্রের স্বৃতির পুজা করিবে) রীমেন্্র জীবিত থাক্ষিলে 
তন্তোক্ত শক্তি-তত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া যাইতেন। বিধাতা 
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বাদী না হইলে পুরাণের বিশ্লেষণও তিনি করিয়া যাইতেন। আমাদের 
ভাগ্য-দোষে আমরা সে সকলে বঞ্চিত আছি। জানি না বিধাতার রুপাঁয 
ভবিষ্যতে রামেন্তরের এই অপূর্ণ কারধ্যবাঞ্কালার কোন মনীষী পুরণ করিতে 
গারিবেন কি না। 

ইহাই রামেভ্রের বিদ্যা-আরাধনার খুব স্থূল পরিচয় বলিয়া আমাদের মনে 
হয়। আজকাল লেখা-পড়া শিখিয়া৷ ইউমিভার্িটির উচ্চ উপাধিধারী হইয়া 
বাঙ্গাণী যুবক টাকার জন্য পাগল হইয়াছে । এবং অর্োপার্জনের চিন্তায় 
বিদ্যাকে দাসীবৃপ্ডিতে নিযুক্ত করয়াছে, তাই শঙ্কা হর, রামেন্্রের জীবনের 
কর্ধনুত্র রামেন্্রের শ্রশান-চল্লীতেই বুঝি বা দগ্ধ হইরা গেল? দে ধারা! রক্ষা 
করিবার মানুষ ত আর দেখি না। বাঁগেজ্জ টাকা চাহেন নাই, পদ-র্ধ্যাদা 
চাহেন নাই, উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইবার আকাজ্ঞ্রা জীবনে কখনও প্রকাশ 
করেন নাই;_অথ্চ এ সকলই তিনি ইচ্ছা করিলে পাইতে গারিতেন। 
রামেন্্র দেবী ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাহার আরাধনায় জীবন, 
বৌবন, এহিক স্ুখ-্বচ্ছন্দতা-সবই বলিদান দিয়াছিলেন এবং নীরবে 
নিজের সাধনায় দিদ্ধিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন । সে 
সিদ্ধি কর-আমলকবৎ মৃত্যুর পূর্বে তাহার হস্তগত হইয়াছে দে পিদ্ধির 
এ্বর্ষ্যে স্বদেশবাসীকে পূরণমান্রায় ধ্ব্ধ্যশাণী করিবার অবসর তীহার জীবনে 
ঘটিল না। ইহা আমাদের পক্ষে বড় শোকের, বড় ক্ষোভের কথা । 

সাহিতা-পরিষদের স্থষ্টি, তাহার পুষ্টি ও বিস্তৃতি চেষ্টা রামেন্ত্-ঈীবনের 
এই সাধনার অঙ্গীভূত ছিল। এই সাধনার সিদ্ধিগত ধ্বর্্য-লাভের যোগ্যত। 
বাহাতে বাঙ্গীলার বিছজ্জনসমাজ পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্ত 

রামেন্দর সাহিত্য-পরিষদের সেবায় জীবনপাত করিয়াছেন । ইহা তাহার মজ্জাগত 
জাতিগ্রীতি--্ঠাসন্তাল্ইভ্ম্-এর অপূর্ব বাঞ্জনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। " 
জাতিটাকে বড় করিতে হইলে গোড়ায় জাতীয় ভাঁষাটাকে ব্যাপক ও সর্ভাব- 
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দ্যোতক করিয়া তুলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষাকে রাজভাষার 

অধিক আদরের, অধিকতর শ্লাঘার সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইবে। মাতৃভাষার 

প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচলিত শ্রদ্ধা-বুদ্ধি না থাকিলে যে কোন জাতিই বড় 

হইন্তে পারে না, ইহা রামেক্ত মর্মে মর্খে বুঝিতেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের 
সেবায় রামেন্্র সত্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রের 

বিদ্যা-সাধনার বীরাদন ছিল, সেই বীরাসনে বসিয়া বীর 'কন্মী বাঙ্গালীকে 

বীরের ভাষা দান করিয়া! গিয়াছেন-_বীরের সন্তীবন-মন্ত্ শুনাইয়। গিয়াছেন। 

বলিতে পারি না, বাঙ্গালার বিদজ্জনসমাজ বীরের গাঁথা ঠিক-মত বুঝিয়াছে 

কি না)__বুঝিলে আজ সাহিত্য পরিষদের রামেন্ত্রের কর্মনথত্র ধরি বহু 

বিদ্যাসাথক নিম্দৎ্সর ভাবে দেবী ভারতীর আরাধনা করিতেন। আমরা 

জানি এবং বিশ্বাস করি যে, কর্মীর কণ্ম বার্থ যায় না, সাধকের সাধন! কপূরের 

মত আকাশে উবিয়! বায় না,_ এই নশ্বর জগতে কর্ম ও সাধনাই অবিনশ্বর ঃ 

কাল পূর্ণ হইলে, মাঁঞের ক্ক্পা ফুটিয়া উঠিলে রামেন্্রের সে সাধনার পরম 

পারম্পূর্যা, সে ধারা আবার প্রকট হইয়া! উঠিবে | তাই ভাবের মুখে 

বলিয়াছিলাম, “রাম আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যামন্দিরের শেষ রাম, এ রামের 

বিশিষ্টতা রক্ষ। রঃ |র সময় আসে নাই, তাই আমরা তেমন আর একটি রাম 

বাঙ্গালার কোন ভাব-কুঞ্জে খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে দিন তেমন আর একটি 

রাম অবতীর্ণ হইবেন, সেই দিনই রাম-লিখিত কথা-পুস্তক গুলির প্রকৃত গঠন- 

পাঠন আরন্ধ হইবে, রামবার্তা বুঝিবার সামর্থ বাঙ্গালায় আবার ফুটিয়া 

উঠিবে। ভারতবর্ষের কর্মীর পদাস্ক বানুকা-বিস্তারের উপর আ্কত হয় না, 

উহা! ছুদিনেই বিলীন হইয়া! যাঁর না) ভারতবর্ষের কন্মী ও সাধকের পদাস্ক 

অপরিবর্ভনীয়, মন্ধরাসনে অঙ্কিত হইয়। থাকে, তাহা! মুছিয়া যায় না, কেহ 

বুঝিতেও গায় না। তাই ভারতবর্ষের অন্ত অতীতে বগিগ্রধানগণের 

'প্দাঙ্ক ভারতবর্ষের সর্বধন্দে খচিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে 
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রামেন্রের পদাঙ্কও অনপনেয় লেখায় ভারত-নগেন্দ্রের গাত্রে অঙ্কিত হইয়া 

থাকিবে। পুরাণের এই সিদ্ধান্তে প্রগাট় বিশ্বাস আছে বলিয়াই আজ 
এই ঘোর নিশায় ভারত-মহাশ্মশানে মনীষার দিব্যদ্ুতি আবার দেখিবার 

আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। এ জীবনে সে আশা পূর্ণ না ₹ইলেও 

নিরাশ হইব না, আবার ফিরিয়া! আদিয়। সে আশী-পথ চাহিয়া থাকিব 1” 



(১৮) 
লেখক-_-অধ্যাঁপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 

এম্ এ পি এচ.ডি 

স্কুলের ছাত্র যখন ছিলাম, তখন কিছুই বুঝি নাই, তোমার রচনার স্সি্ধ 
গম্ভীর নির্ধোষে আন্দোলিত হইয়া শুধু আবৃত্তি করিতাম আর মুগ্ধ হইতাম। 

কলেজে বখন পড়ি, তখন তোমার ভাবুকতার অন্ষপ্রাণনায় আমার তরুণ 

হৃদয় কল্পনার কত না সোণালী জাল রচনা করিয়াছে । মাঝে মাঝে সন্দেহ 

আদিত, এই জরাগ্রস্ত অপটু দেহপঞ্জরে এত খানি আশা ও আকাঙ্ষা 
কিরূপে সম্ভবে । তখন শ্বদেশী আন্দোলনের যুগ । জাতীর শিক্ষা, সমাজ- 

সেবার পথনির্ণয়ের যুগ। স্বদেশাত্বার স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সেই তখন প্রথম 
উদ্যম। তখন দেখি বাঙালীর যৌবনের সকল আবেগ আশা-পুলকিত, 
কম্পিত হৃদয়ে তুমি বাংলার সাহিত্যকে নৃতন পথে আহ্বান করিতেছ। 

ভাষা ও ইতিহাস, ধর্ম ও লোকাচার, জনপ্রবাদ ও লোকসাহিত্যের তথ্য- 
অনুসন্ধানের পিপাসামন্ত্র জাগাইয়া তুমি অকালে কোথায় চপলিরা গেলে? 
তোমার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের আশীর্কচন যে গৌড়ের বিজন অরণ্য, বরেন্্রভূমির 
তগ্ন প্রাসাদ, বীরভূমির নদীসৈকত-বিহারী কত ভীত পথিকের ত্রাস হরণ 
করিয়াছে, তাহ! দেখিবার জন্ত তুমি প্রতীক্ষা কর নাই। তোমার চির উজ্জল 

ধীর প্রতিভা, নির্বাত নি্ষম্প প্রদীপের মত নিরন্তর সাহিত্য-পরিষদের গতি 
নির্যয় করিয়া দিতেছিল; শত লোকের স্বার্থ যে গভীর হইতে গভীরতর 
অন্ধকার বিস্তার করিয়া এখন গন্তব্যের পথে মুখ ব্যাদান করিয়াছে, কোন্ 
নিদারুণ ভাগ্যবিধাতা মে স্নিগ্ধ চিরমাধুর্য-মগ্ডিত জ্যোতিঃ অকালে নির্বাপিত 
করিল। হে অল্নাযু, তুমি অকাল-বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত বাঙালীর অকাল মৃত্যু 

পর্যযস্তও কি বরণ করিলে ! 
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হে চির নবীন, তুমি বলিতেছ, ততঃ কিম্। তুমি স্নেহের দ্বারা ক্রোধকে, 
শ্রদ্ধার দ্বারা অবজ্ঞাকে, স্বদেশগ্রীতির দারা স্বার্থকে, আনন্দের দ্বারা ব্যাধিকে, 

কীত্ডির দ্বার! মৃত্যুকে জয় করিতে বলিয়াছ। 

হে শালপ্রাংশু মহাভূজ, তোমার উত্তোলিত হস্ত কি আবার পুরুষকা'রকে 

আহ্বান করিবে না? তোমার ' বৃষস্বন্ধ কি আবার গুরুভার বহন করিতে 

আদেশ করিবে না? শিশুর সরল হাস্ত নির্দয়তাকে বশীভূত করিতে আবার 

শিক্ষা দিবে না? 

হে নিষ্কাম কর্ণ, তুমি স্বধর্মাচরণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছ। শ্রুতি, 

স্বতি, সদাচারের কথা কহিয়া তুমি কর্মমার্গের পথিককে পথ দেখাইয়াছি। 
লৌকিক আচার ও অনুষ্ঠান, কাহিনী ও আখ্যারিকা, নানা! প্রকার বাগ-যজ্জঞের 

ব্যাখ্যা করিয়া, তুমি সমাজ-ধর্মের আদর্শ পরিস্ক।ট করিয়াছ। 
হে আচার্য্য, তপোঁবনের শিক্ষার আনন্দ, ত্রহ্মচর্ষ্যের গরিমা, বর্তমান শিক্ষা- 

প্রণালীতে ফিরাইয়া আনিবার তোমার যে মহনীয় কল্পনা ছিল, পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানের সহিত ভারত-প্রতিভা-সম্মিলনের যে ব্যাকুল আঁশ! ছিল, সে কল্পনা 

ও আশা ধুলিপাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহাদের সুবিচার করিবে । 
প্রা্চ বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্য ও উপপাদ্য বাখ্যা করিয়া তুমি যে চিন্তার 

আন্দোলন তুলিয়াছিলে, সুদূর জান্মাণীতেও তাহার সাড়া পড়িরাছে। 
হে নব্য বৈজ্ঞানিক, তোমার লেবোরটারী ছিল-_আদ্যা-প্রক্কৃতির বিশাল 

লীলা-ক্ষেত্র। তুমি শুধু প্রক্কৃতিরাণীর শৃঙ্খল! ও সামগন্তের শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ 
হও নাই। তুমি সেখানে রুদ্রমুত্তি হরকে আট প্রহর শিশ্ন! বাজাইয়া প্রলয়ের 
মুখে টানিতে দেখিয়াছ, আর বরীভয়করা গৌরীকে দেই প্রণয় হইতে বক্ষা 
করিতে দেখিয়াছ । তাঁই তোগার মস্তক নীরবে মহাকাল ও মহাকালীর 

অমাধারণ ও অতি-গ্রাক্কৃত ঘটনালীলায় চির'অবনত | হে নিতীক জিজ্ঞাস্ব, 
বৈজ্ঞানিকতা-স্পদ্ধী পাশ্চাত্য বিদ্যার সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলির অদারবনা 
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তুমি প্রমীণ করিয়াছ। তুমি বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে অকিঞ্চিৎকর 
বলিয়া বিচার করিয়াছ। দেবরাজের বজে একদিন ধাহার আবিভাব 

ছিল, তাহাকে দিয়া পাখ। টানাইয়। যে বিজ্ঞান আত্মপুষ্টিতে 

মত্ববান্, তাহার গর্বকে তুমি খর্ব করিয়াছ। লঙ্কেশ্বরের অহঙ্কারের 

ফল তুমি পুনরায় ঘোষণা করিয়া, বুদ্ধি-বৃত্তির বাহ্ জগতের উপর 
দাস্তের সহিত প্রতৃত্ব খাটানকে তুচ্ছ করিয়াছ। .প্রত্যগ্গ-গোচর 
ও অন্ুমানলন্ধ বৈজ্ঞানিকগণের কল্পিত জগৎকে সংকীর্ণ গারিভাষিক 

জানিয়া তুরীয় আনন্দের অনুসন্ধানে তুমি বিজ্ঞানপুরীর কত প্রকোট্ট 
তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছ এবং বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে 

যাতায়াতের পথও ইঙ্গিত করিয়াছ। পাচটিমাত্র সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় 

লইয়। বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ব ও ব্যাবহারিক শান্তর সুদয়ের দেশ, কাল, 
আকাশ, জড় ও শক্তি বিষয়ক কতগুলি সংজ্ঞা ও ম্বতঃসিদ্ধির 

স্তম্ভের উপর যে বৃহদারতন প্রাসাদ নিশ্মীণ করিম়াছ, তাহার অন্তঃপুরে 

বিজ্ঞান-স্থন্দরী রূপার কাটির স্পর্শে গভীর মায়ায় আচ্ছন্ন । বিজ্ঞান্রে 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-কর্ধম মায়াময়ীকে জাগাইবার ও ঘুম পাড়াইবার 
রূপার কাটি, সোনার কাটি। মায়াময়ীর অভিনয়ের ঠিক-ঠিকান। 
নাই। সে কখনও সোহাগিনী, জীবনযাত্রার সহচরী, কখনও 

বা তাহার বিপরীত ভাব। করালিনী হইয়া অসংখ্য নরমুণ্ডের 
মালা পরিয়। সে তীক্ষ খড্োর ছারা মাঁনবকে ত্রস্ত হতবুদ্ধি করিয়। 
তুলে; তখন তাহার অতি-প্রারত নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে জীব, 
মানব, ও সভ্যতার জন্ম-মরণ, অত্যরথান-পতনের কত ন৷ বিচিত্র 

ইতিহাস শোণিত-লেখায় অঙ্কিত হয়। 
ভয় নাই--ভয় নাই! তুমি অভয় দিয়াছ। হে খধি, তুমি 

অমোঘ কে বলিয়া গিয়াছ, বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য 
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কিছুই নাই, পরা-বিজ্ঞানই আনন্দ ও পরা-বিজ্ঞানই ত্রহ্ষম। হে 
নির্ভীক সাক, তুমি তপ ও সত্যলোকের বাণী বহন করিয়া 
আনিয়াহ্, সেখানে বিজ্ঞানের প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি চলে না! । 

পরা-বিজ্ঞান কল্যাণ ও অমৃতের প্রবাহে জীবনকে অভিষিক্ত 

করিবে, তুমি আশ্বাস দিয়াছ। 

হে ভগীরথ, তুমি বাঙ্গালা দেশে সেই অধৃত-প্রবাহ আবার 
আনিয়াছ, আমর। অগ্তলি ভরিয়া সেই স্থধা পান করিয়া তৃপ্ 

হইয়াছি। আমার বাঞ্গালার এই চিরকলতান উদ্বার-গঙ্গার 

ন্নানারাম ভোগ করিয়। বিশ্বমানব তৃপ্ত হইবে। শান্তি নাই, স্বস্তি 

নাই, বিজ্ঞানের গর্ব, মানবের ভোৌগজীবনের সমর-ক্ষেত্রে কোটি 

মানবের ছুঃখ, বেদনা ও নিক্ষলত। জাগাইয়। রাখিতেছে। বণিকের 
পণ্যশালা বা বিলাঁপীর আরাম-নিকেতন ত্যাগ করিয়া, জাতির 

সাম্রাজ্য-ক্ষুণা ও বিজ্ঞানের ভোগ-্পৃহ! দমন করিয়া, বিশ্ব-মানব যখন 

পতিতোদ্ধারিণী স্থরধুনী-তটে বাঙ্গালার অতিপ্রারত প্রেম ও ভক্তিতে 
অভিষিক্ত হইবে, তখনই তাখার বিজ্ঞান চচ্চ, আমার জাতীর 

ভাব-সাধনা_আমার বাণীর স্থললিত বঙ্কার নার্থক হইবে 



(১৯) 
লেখক--শ্ীযুক্ত হেমেক্্প্রলাদ ঘোষ বি এ 

ৰ (ক) 
যে সকল দীপের ্িগ্ধোজ্জল কিরণে বঙ্গবাণীর মন্দির আলোকিত 

ছিল, রামেন্র্থন্দরের মৃত্যুতে তাহার একটি দীপ নিধিয়াছে। মৃত্যুর 
পূর্ব্ে পাচ বংসর হইতে রামেন্ত্র বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু করের 

বিরাম ছিল না। এই অবস্থায় কয় মাস পূর্ব্বে ছুঃনহ কন্যাশোকে 

রামেক্হ্বন্দরের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয! পড়িয়াছিল। তাহার পর 

তাহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী পরলোকগত হন। রামেন্বস্থন্দর 
মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে স্বগ্রাম জেমো-কান্দীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়। 

আসির! কম দিন মাত্র কলিকাতা-বাসের পর জাহ্বীর কুলে দেহরক্ষ 

করেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গীলীর যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না. 

যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর পুরণ হইবে না, হইবার নহে । 

বিজ্ঞানে, দর্শনে, বেদে রামেজ্্রস্ন্দরের অমাধারণ অধিকার ছিল। 

তিনি দর্শন বিজ্ঞানের জটিল তত্ব, ভাষাতত্বেব কথ! সরলভাবে বাঙ্গালায় 

বুঝাইয়াছেন। প্রক্ুতির রহম্য তিনি সরল বাক্গালায় বাঙ্গালীকে 

বুঝাইয়াছেন। রামেন্ত্রহীন সাহিতা-সমাজ রামহীন অযৌধ্যার দ্রশ। 

প্রাপ্ধ হইয়াছে । 

আমর! দীর্ঘ কাল, প্রায় ২০ বৎসর, রামেন্্র বাবুর বন্ধুত্ব সম্ভোগের 

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । দীর্ঘকাল পরিষদের সম্পর্কে একযোগে 
কাজ করিয়াছি, কোন দিন রামেন্দ্র বাবুর উপর বিরক্ত হইবার কোন 

কারণ পাই নাই, মতান্তরের অবদর ঘটে নাই; কেন না, রামেন্্রন্ন্দর 

“কখন অন্যায় মত পোষণ করেন নাই | পরিষদের সঙ্গে রামেজরন্থন্দরের যে 
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স্বন্ধ, তাহার স্বরূপ ধাহার! দেখেন নাই, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবেন 
না। তিনি বলিয়াছেন, ১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনা- 

বধি তাহার সহিত তীহার সম্বন্ধ । সে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহ! বুঝাইবার 
ভাষা নাই। কেন না, রামেন্্রহন্দর পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়া" 
ছেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয়ু না। যে দিন পরাবসঘী পরিষদ্কে 
স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরিষদের সহকারী-সম্পাদকরূপে সভা 
আহ্বান করিয়াছিলাম, সে দিনও রামেন্্রক্ুন্দরের সঙ্গে একযোগে কা 

করিয়াছি। যখন পরিষদের গৃহনিশ্মাণ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, 

তখনও রামেন্র্ন্দরের সঙ্গে গিয়াছি। যখনই পরিষদের কোন বিপং- 

সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনই দূর-চক্রবালে বিপদের মেব-সঞ্চার লক্ষ] 
করিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়। পরামর্শ করিয়াছেন। এই পরিষং 

লইয়৷ কেহ কেহ রামেন্ন্নন্দরের কার্যেও কলঙ্কলেপ করিবার প্রা 

পাইয়াছেন ; কিন্তু সেকলঙ্ক শেষে তীহাদিগকেই কলঙ্কিত করিয়াছে-_ 

রামেন্্স্ন্দরকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই । হিমাচলের উত্তঙ্গ শঙ্গের 

শুভ্র তুষার কি কেহ মলিন করিতে পারে? পরিষাদের জন্য বাঙ্ষালার 

অনেক ধনী, অনেক (কোবিদ পরিশ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু রামেক 

স্ন্দরের পরিষদ্-প্রেমের তুলনা ছিল না। কাসিমবাজারের মহারাজা 
স্যর মণীন্দরন্্র নন্দী পরিষদের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, লালগোলার 

রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও গৃহনিন্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন, 
যতীন্দ্রনাথ ও হীরেন্ত্নাথ অবসর দান করিষ়্াছেন। কিন্তু সে দানে 

কেহই নিঃম্ব হয়েন নাই। ত্রাহ্গণ রামেন্্স্নন্দর পরিষদের কাজে 
আপনার স্বাস্থ্য ও উদ্যম বায় করিয়া শধ্য! লইয়াছিলেন, মেই শধ্যাই 
তাহার মৃত্যুশয্যা। রামেন্্্ন্দরের এই আদর্শের অন্গলরণ করিতে 

পারিয়াছিলেন একজন-_ব্যোমকেশ মুস্তফী | 
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রামেন্ত্রহীন পরিষদের ভবিষ্বুৎ কি হইবে, কে বলিতে পারে? 
দীর্ঘ ২০ বংসরকালের প্রথম ১৫ বংসর পরিষদের কার্্য-নির্বাহক- 
সমিতির কার্ধ্যারস্তের পূর্বে সন্ধান লইয়াছি, “রামেত্ত্রবাবু আপিয়াছেন 
ত%” শেষ পীচ বংসর পরিষদ মন্দিরে পদার্পণ করিয়াই সন্ধান 
লইয়াছি, “রামেন্ত্রবাবু কেমন আছেন?” আজ সেই রামেক্রস্ন্দর 
পরিষদের ভাবনা হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাহার আদর্শ ও 
আশীর্বাদ অক্ষয় কবচরূপে পরিষদকে সর্ববিধ বিপদের আক্রমণ 

হহীতে রক্ষা করুক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিষদের সহিত মম্পর্বশূন্ত করিবার 
চেষ্টায় রামেন্তরন্নন্দর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। ধাহারা 

রামেন্ত্রন্থন্দর অসুস্থ বলিয়া তাহাকে প্রকাশ্ঠ সভামধ্যে “্যমদণ্ডে পীড়িত” 

বলিতেও একটুমাত্র লজ্জান্থীভব করেন নাই, তাহাদের উপরও রামে্ত্র- 
সুন্দর রাগ করেন নাই 7; এমনই তাহার ক্ষমাশীলতা। পরিষ তাহাকে 

সভাপতি নির্বাচিত করিয়া তাহার নিকট আপনার কৃতজ্ঞতার 

ঝণম্বীকারের চেষ্ট1! করিয়াছিলেন। বড় আশঙ্কা ছিল, বুঝি কাল সে 
চেষ্টার অবসরও দিবে না। কিন্তু তাহার মৃত্যুর কয়দিন মাত্র পূর্বের 

পরিষদের বাধিক সভায় রামেন্্রস্ন্দর সভাপতি নির্বাচিত হন। 

রাজনীতিতে রামেন্তস্থন্দর জাতীয় দলতুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও 
দলাদলির আবর্তে পতিত হয়েন নাই-_কখন প্রকাশ্টভাবে রাজনীতিক 
আন্দোলনে যোগ দেন নাই । কিন্তু তিনি মতে ও কার্যে সর্ববতৌোভাবে 

স্বদেশী ছিলেন। সোমবার প্রাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ আচাধ্য রামেন্দ্র- 
স্বন্দরকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্তর- 

্ন্দরের উপাধিবজ্জনের কথার আলোচনা হয়। সেই দিন অপরাহ্থেই 
তাহার জানলোপ হয়__-আর জ্ঞানোদয় হয় নাই। 
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শনিবার অপরাহ্েই বুঝা গেল__দীপ-নির্ববাণের আর অধিক বিলম্ব 
নাই । সংবাদ পাইয়া রামেক্রন্থন্দরের বন্ধুবান্ধবেরা শেষ বার রামেন্দর- 
ভবনে গমন করিলেন। তখন জীবনের আর কোন আশা নাই। 
সেই দিন রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় রামেন্্নন্দর আপনার 
সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন । 

' তিনি পরিষদের রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার বাসনা বুকে লইয়! 
শশান-শয়নে শয়ন করিয়াছেন। তাহার ভক্ত ও বন্ধুগণ যদি তাহার 

স্বতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্বল্পিত রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার উপায় 
করেন, তবেই তাহার প্রিয়-কার্ধ্য সাধন করিয়। তাহার তৃপ্রিলাধন 

করা হইবে। 

( হু ) 

রামেন্্ন্থন্দরের জীবনের দুইটি কার্য্যর কথা বল! প্রয়োজন 

মনে করি। কোবিদ আচার্ধ্য রামেন্্স্থন্দর বিজ্ঞানের জটিল তত্ব মরল 
ভাষায় সর্বজনবোধ্য করিয়া গিরাছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের 

স্বরূপ ও দর্শনের বথা বাঙ্গালীকে ঘে ভাবে বুঝাইয়াছেন, সে ভাবে আর 
কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ | সে বিষয়ের বিস্তৃত আলো- 
চনা এ স্থানে করিব না রামেন্ত্রন্ুন্দরের সাহিত্য-কীন্ভির সমালোচনা 

করিবার সময় এ নহে--করিবার যোগ্যতাও আমাদের আছে বলিয়। 

মনে করি না। 

আমরা থে দুইটি কাজের কথা বলি, সে ছুইটি রামেন্ত্স্ন্দর সমগ্র 

বাঙ্গালার ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের জন্ত করিয়াছিলেন । প্রথম- _সাহিত্য- 

সম্মিলন; দ্বিতীয়__সাহিত্য-পরিষৎ। , 

সাহিত্য-সশ্মিলনের কল্পনা রামেন্রসন্দরের | সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্য- 
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সেবকদিগকে সম্মিলিত করিয়া, বাঙ্গাল! সাহিত্যের বিবিধ বিভাগের__ 

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চারি বিষয়ের আলোচনা করিয়া, 
সাহিত্যের স্থটর ও পুষ্টির উপায় বিধান করায় বাঙ্গালার যে কত 

উপকার হইতে পারে, তাহ! আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 

সাহিত্য-সম্মিলন এই কয় বংসরে বিবিধ অভিভাষণাদিতে ও প্রবন্ধে যে 
সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে যে আমাদের সাহিত্যের বিশেষ 

পুষ্টি সাধিত হইয়াছে । যে বসর যে কেন্দ্রে সম্মিলনের অধিবেশন 

হয়, সে বংসর সেই কেন্দ্রে সাহিত্য-সাধন! বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, 

এবং বিবিধ স্থানের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে পরিচয়ে ও সাহিত্যিক 

বিষয়ের আলোচনায় যে ভাবের প্রবাহ পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহা 

বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আমাদের রাজনীতিক সমিতির মত এই 
সাহিতা-সম্মিলন ও জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। যত- 

দিন বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলার সাহিত্যিকদিগের সমবেত চেষ্টায় 

বাঙ্গালা সাহিত্য সর্বভাবপ্রকাশক্ষম না হইবে, ততদিন বাঙ্গালার 

প্রত উন্নতি হইবে নাহইবার উপায়নাই। ইহা বুঝিয়াই 
বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করিয়া “বঙ্গদর্শন প্রচার 

করেন। “বঙ্গদর্শনে'র পত্র-স্থচনায় তিনি লিখিরাছিলেন,-“ইংরাজী 
(লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন খাঁটি বাঙ্গালীর 
সমুত্তবের সম্ভাবনা! নাই। যতদিন না স্থশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা 
বাঙ্গাল! ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্তস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর 

উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই” ইহা বুঝিয়া তিনি-সে কাজ 
একজনের সাধ্য নহে বলিয়া__হুশিক্ষিত বাঙ্গীলী লেখকদিগকে 

, লইয়া বঙ্গদর্শন" প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্রের অপ্রকাশিত 

আত্মচরিতে ইহার উল্লেখ আছে। 
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বঙ্কিমচন্দ্র যখন শাসক ও চালক হইয়া বাঙ্ষাল সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছিলেন, তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের মকল বিভাগের পুষ্টি সাধিত 

হয় নাই-বাঙ্গাল! সাহিত্য কেবল সংস্কৃত-বাবসায়ীদিগের প্রভাব-মুক্ত 
হইয়া ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তগত হইতেছে । তখন 'বঙ্গদর্শনে'র 

দ্বারা যে কাজ দাধিত হওয়া সম্ভব হইত, আজ তাহার জন্য সাহিত্য- 

সম্মিলনের প্রয়োজন । আজ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ-_বাঙ্গালার 
মকল ভাগেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের আবিাব হইয়াছে । তাহারা 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ বাঙ্গালার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে-_ 
বাঙ্গালারগ্রাচীন সাহিত্য জীর্ণ পুথিতে সর্বত্র বিরাজ করিতেছে । মে সব 

সংগ্রহ করিতে হইলে, বাঙ্গালার সকল ভাগেই কাজের প্রয়োজন । কিন্তু 

সেই সব কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, পদ্ধতিবদ্ধ করিবার জন্য-_ 

উপহৃত উপাদান একত্রিত করিয়া, তাহার সম্যক সদ্যবহার করিবার জন্য 

সাহিত্য-সশ্মিলনের মত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । সম্মিলন অগ্যাপি সে কাজ 

করিতে পারিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্ত 

এই আদর্শের-_এই আদর্শে সম্মিলন গঠনের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার 
করিবেন নাঁ_করিতে পারিবেন না। রামেন্্স্থন্দর সেই আদর্শের 

প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং সেই কল্পনা কার্যে 
পরিণত করিয়াছিলেন। সে কার্যে তিনি যে অনেকের সাহায্য 

পাইয়াছিলেন, তাহ| জানি; কিন্তু কল্পনার গৌরব রামেন্তন্থন্দরের |. 
পরিষদের জন্য রামেন্রস্ুন্দর প্রাণপাঁত করিয়াছিলেন, বলিলেও 

অতুযুক্তি হয় না। তাহার প্রিয় সহৃৎ, “ঠাকুরাণীর কথা'র লেখক 
ক্ষেত্র বাবু বিজ্রপ করিয়া বলিতেন, “পরিষদের কেরাণীগিরি , 
করিয়াই রামেন্্র মরিল।” তিনি অবশ্ত কথাটা বিদ্ধগ করিয্বাই 
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বলিতেন। কিন্তু শুনিয়াছি, আচার্য গ্রফুলচন্ত্র রায়ও এমন মত 

প্রকাশ করিয়াছেন যে, রামেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানাগারে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 

থাকিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিত, তিনি পরিষদের সেবায় 
আত্মোৎ্সর্গ করায় দেশ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । আমাদের 
মনে হয়, এই কথার একটু আলোচনা! প্রয়োজন। গ্ররিষদের দ্বারা 
দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন বুঝিয়াই রামেন্্- 
সুন্দর পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে 

অকাতরে জীবন দিয়া পরিষদকে স্থাযিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 

করিয়া গিয়াছেন, সে সেই আশায়; তিনি যে মৃত্া-শয্যায় শয়ন করিয়াও 
পরিষদের ভাবনা ভাবিয়া গিয়াছেন, সে সেই আশার উত্তেজনায় । 
রামেন্দ্র বাবু তাহার বিজ্ঞানশিক্ষা! সার্থক করিবার জন্য বিজ্ঞানাগার 
অন্থসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, হয় ত কোন নৃতন আবিষ্কারের পথ দেখাইতে 
পাবিতেন, বিজ্ঞানজগতে তীহার নাম চিরম্মরণীয় হইত। রামেন্ত্র- 

সন্দর যে মে পথে না যাইয়। পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন-_বাঙ্গাল! দেশের ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, আপনি 

যশের আশ! ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই রামেন্দ্র-চরিত্রের স্বরূপ 
বুঝিতে পারা যায়--রামেন্্স্্ন্দরের আত্মত্যাগের . মহিমা বুঝিতে 

পারা ষায়। তিনি যশের জন্য ব্যস্ত ছিলেন নাঁতিনি কাজের জন্য 

ব্যাকুল ছিলেন। পরিষদের দ্বারা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উন্নতি 

হইবে, এ বিশ্বাস হাহাদের আছে, তাহারা রামেন্্সন্দরের এই 
কাজের জন্য আক্ষেপ না করিয়া, তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাহেতু 

তাহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণ-চেষ্টা করিবেন । 

* রামেজ্্বাবুর গ্রতিতার স্বরূপ ধাহারা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 

তাহারা এসম্বক্কে আরও একটি কথ! বলিবেন। প্রতিভ। নান! প্রকারের । 
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রামেন্্স্ন্দরের গ্রতিভায় উদ্ভাবনী শক্তি উদ্ভূত হইত কি না, কে বলিতে 
পারে? তাহার প্রতিভায় বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা দারশনিক প্রকৃতি 

সমধিক পরিস্ফুট। তিনি যাহা আপনি বুঝিতেন, তাহাই অসাধারণ 

দক্ষতা সহকারে অপরকে বুঝাইতে পারিতেন। যে সব জটিল 

বিষয় তিনি, যেমন সরল ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, সে সব জটিল 
বিষয় তেমন করিয়া আর কেহ বাঙ্গালীকে বুঝাইতে পারিতেন কি না, সে 
বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু যে প্রতিভ। ব্যাখ্যার 

কাজে এমন অসাধারণ ছিল, সে প্রত্তিভা বিজ্ঞানাগারে টেষ্টটিউব ও 

আযাসিডের মধ্যে কতটা বিকাশ পাইত, বলিতে পারি না। রামেন্্রন্ন্র 

যে আপনার প্রতিভার প্রকৃতি বুঝিয়াই তাহাকে তাহার উপযুক্ত কাজে 
নিযুক্ত করেন নাই, এমন কথা কে বলিতে পারে ? তবে কি রামেজ্স্থন্দর 
বিজ্ঞান-চর্চা করিয়া ভূল করিয়াছিলেন? তাহ। নহে। তিনি বিজ্ঞান 

চষ্চা করিয়। কেবল যে বিজ্ঞানের কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়। গিয়াছেন, 
তাহাই নহে। পরন্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় তাহার দার্শনিক প্রতিভার উদ্দাম 

ভাব দূর হইয়াছিল, তাহা সংযত হইয়াছিল, তাহা কোথায়ও অতি- 
বিস্তাতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। রামেন্রহন্দরের দার্শনিক প্রতিভা 

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হইয়! অপূর্বব সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 
রামেন্তস্ন্দরের জড় দেহ জাহুবীর কূলে ভন্বীভূত হইয়াছে। ধাহার। 

তাহার বন্ধুত্বের গৌরবে গর্বাহ্গভব করেন, তাহাদের দিনও ফুরাইয়। 
আমিতেছে। তখন রামেন্ত্রকথ। বলিবার লোক আর নাও থাকিতে 

পারে। কিন্তু যতদিন বাঙ্গাল! সাহিত্য থাকিবে, আর যতদিন বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ থাকিবে, ততদিন রামেন্ত্রহন্দরের শ্ৃতি বাঙ্গালার ও 

বাঙ্গালীর হ্বদয়ে অক্ষয় হইয়! বিরাজিত থাকিবে। 



(২০) 
লেখক__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য এম এ,বি এল্ 

প্রায় দেড় বখসর পূর্বেও রামেন্রস্ন্দর' ত্রিবেদী মহাশ্য এ জগতে 
বিদ্যমান ছিলেন--তিনি নিকটে ছিলেন__রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে 

অদ্ধা-ভক্তির উচ্চ আসনে আরঢ় হইয়া আমাদিগের মাঝে বিরাজ 
করিতেছিলেন। নিকটে থাকায় তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের 

সুযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু আজ তিনি অপার্থিব লোকে অন্তহিত বলিয়। 

তাহার মহত্ব আরও নিবিড় ভাবে উপলন্ধ হইতেছে । চলিত কথায় বলে, 
যেমনটি যায়, তেমনটি আর আসে না। আদার কথা দূরে থাকুক-_ 
তাহার মতটিও যে রয় না__ইহ| আরও ক্ষোভের বিষয়। বাহ জগতে 
ক্রমিক আরোহ-অবরোহ দেখি মন্থৃয্-সমীজে কেন দেখি না? এখানে 

মহৎ লোকের পার্থে ও চতুর্দিকে শুধু রাশি রাশি মাঝারি মানুষ । সেই 
জন্যই রামেন্দ্র বাবুর মত মহাপুরুষের তিরোধানে এতটা অভাব বোধ 

হয়--“মনোরথানাং অতটপ্রপাতঃ” অনুভূত হয় 

রামেন্ত্রবাবুকে ধাহারা নিপুণভাবে, শি ধরিয়া জানিয়াছিলেন, 

তাহারা সে মহাপুরুষের বিস্তৃত ও যথাযথ পরিচয় দিতে সমর্থ। যাহার! 

আমার মত-_অল্পদিন মাত্র তাহার সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, 

তাহারাও তাহার অসাধারণতা অন্ভব করিয়াছেন। মন্বস্ত-প্রকৃতির 

রহস্য এই যে, সকল অবস্থাতেই তাহা আপনাকে ব্ক্ত করে। বৃত্তের যে 

কোন অংশের স্বরূপ জানিলেই-_মাত্র তিনটি বিন্দুর অবস্থান।জানিলেই-__ 
স্গ্র বৃত্তের আকৃতি অবগত হওয়া যায়। শুনি, রেখারচিত সকল 

আকারের মধ্যে বৃত্তই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নুষমান্িত। মনুজাকতির 
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মধ্যেও ধাহার! শ্রেষ্ঠ ও সুষমান্বিত__ধাহারা লোকোত্বর বৃত্ত-_তাহাদের 

সম্বদ্ধেও অনেক স্থলে “একেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি |” 

যাহ! দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে-_ত্তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 
-_ 90568171688 8110 19]161 জর্বদবিধ বিদ্ভাকে আয়ত্ত করিবার আকাজ্। 

ও উদ্যম, এবং লৌকিক ব্যবহারে মাধুর্য্ের লীলা--এই ছুইটি তাহার 
অস্তরকে গম্ভীর, চরিত্রকে মনোরম, ললাটকে গ্রশান্ত ও মুখকে হাশ্যময় 

করিয়াছিল। তিনি ্টর্যে ও ধৈর্যোর মৃত্ি ছিলেন-_মিতভীষী অথচ মিষ্ট 
ভাষী ছিলেন । সহসা কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ কর! তাহার প্রকৃতির 

বিরুদ্ধ ছিল। দৈনন্দিন জীবন-ফাত্রায় পরস্পরের স্বার্থের দ্বন্দবে অনেক 

সময়ে উত্তেজনার স্থষ্টি হয়-_তাহার ধুলিতে চিত্ত কলুষিত হয়, সংঘর্ষে 
অন্তর উত্তপ্ত হয। এই ধূলি ও উত্তাপের মধ্যে রামেন্্রসথন্দর আপন 
্রশাস্তভা, চিত্রের স্বচ্ছতা ও শৈত্য হারাইতেন না। তিনি অজাতশত্র 
ছিলেন কি না, জানি না-কিন্ত নিবিরোধ ছিলেন যে, তাহা নিঃসন্দেহ। 

তিনি কায়মনোবাক্যে বাগদেবীর সাধনা করিতেন__সেই সাধনাই 
তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই তাহাতে একাধারে বৈজ্ঞানিক 
ও সাহিত্যিক, দার্শনিক ও এতিহাসিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। 
ইংরাজি শিক্ষায় পারদর্শিতার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্গ্রন্থে এমন বিচক্ষণ 
অভিনিবেশ-_বাঙ্গল! দেশে কচিৎ ঘটিয়াছে। 

নিতীন্ত কর্তব্য বোধ ন1। হইলে তিনি সভা-সমিতিতে উপস্থিত 

হইতেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হইয়াও তিনি 

বহুল পরিমাণে উহা হইতে অসম্পৃক্ত ছিলেন। তাহার লোক-হিতৈষণ! 
পরিষদের চিন্তায় ও তাহার উন্নতি সাধনাতেই ফেন সমগ্রভাবে ব্যয়িত 

হইত। ইহার ছুইটি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি । গতপূর্বর বর্ষে কলিকাত। 
সহরে নিখিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এক সাধারণ অধিবেশন হয় 
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তখন শ্রীমতী বেসাণ্ট মহোদয়ার সভানেত্রী হওয়ার সম্বন্ধে বাঙ্গালায় 

অনেকে প্রথমে বিরোধ করেন । মান্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিশেষে কংগ্রেম সভায় তাহার নির্বাচন প্রস্তাবের সমর্থন করিলেও 

প্রথমে এই প্রতিবাদী পক্ষে ছিলেন। যেদিন ভারত-সভা-গৃহে 

বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির একটি অধিবেশন হয়, সেদিন 

কলেজে আসিয়! শুনিলাম, রামেন্ত্রবাবু শ্রীমতী বেসাণ্ট মহোঁদয়ার পক্ষে 

ভোট দিবার জন্য, শারীরিক অস্ুস্থত। সত্বেও একখানি ভাঁড়াটিয়। গাড়ী 
করিয়া সভার গিগ়াছেন। রাঙ্গনৈতিক সমন্| যখন জটল হইয়া উঠিত, 

লোকমতকে যখন জয়যুক্ত করিবার প্রয়োজন হইত, রামেন্দ্রবাবু তখন 
বিনা দ্বিধায় তাহার দেশবাসীর পার্থ আসিয়! দ্াড়াইতেন। বক্তত৷ 

করিবার উপযোগী দৈহিক বল শেষ বয়সে তাহার আদৌ ছিল না। কিন্ 
ঘখন যাহা লিখিতেন, তাহ! থাটি সোন| হইত | বৈদিক যজ্ঞ সন্ধে 
ক্রমান্বয়ে তাহার যে কয়টি প্রবন্ধ বিশ্ববিষ্ভালয়ে পঠিত হয়, সেগুলিও 

এই খাঁটি সোনা । এই খাঁটী পোনা আদায় করিবার জন্য, তীহার 

পরিণত পাগ্ত্যের ফল আম্বাদন করিবার জন্য শিক্ষিত সমাজ ততৎকালে 

আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবন্ধগুলি পঠিত হওয়ার সময় ঘেরূপ 
সকল সম্প্রদায়ের বিদ্বান ও ঞ্িজ্ঞাস্থর সমাগম হইত--তীহা। ঘথার্থই এক 
অপূর্বব ও বিরল দৃশ্তয | 

রামেন্্রহুন্দর মানের কাঙাল ছিলেন নানা রাজদরবারে, ন। 
জনগোগিতে । শাস্ত্র বলিঘাছেন,-“সম্মানাদক্রাঙ্ষণে। নিত্যমুদ্িজেত 
বিষাদিব।” সম্মানকে দূরে পরিহার করিবার এই যে স্পৃহা_ ব্রাহ্মণের 
এই যে সনাতন লক্ষণ, ইহা তাহার চরিত্রে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত 
সঙ্গত ছিল। বর্তমানএই যোগাড়ের যুগে-এঁহিক সর্ধস্বতার এই 

মাহেত্্রক্ষণে সন্মান-বিরাগ এ দেশে ক্রমশঃ অলীক কল্পনায় দাড়াইতেছে। 
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যাঁচিয়া এখন মান লইতে লোকে লালার়িত। দাঁন করিয়া সংবাঁদ- 

পত্রে প্রচার করিয়া, উমেদারী দ্বারা খেতাব অর্জন করিয়া, জীবদ্দশায় 

স্বতিরক্ষার আয়োজন করিয়।- দৈহিক তর্পণ-কৃত্যও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিগণ আপন আপন চক্ষুর সন্মুখেই সারিয়। লইতেছেন। পাছে 
অধস্তন পুরুষেরা অবহেলা, করে, বিশ্বত হয়, পাছে নিজের প্রাপা 

যশোরাশির 'কোন ভগ্নাংশ হইতে ভবিঘতে বঞ্চিত হইতে হয়। 

পুরাকালে এ দেশে লোকে দান-ছুর্গোত্সব অতিথি-সৎকার, পূর্তকার্ধা 
করিত--তাহাদের আস্থা হিল , পরবর্তী পুরুষেরা কৃতজ্ঞভাবে 

তাহাদের নাম কীর্তন করিবে । রামেন্্স্ুন্দর এ দেশের প্রাচীন আদর্শ 

অনুসরণ করিতেন-অশনে ও বদনে- চিন্তা ও বাবহারে। তিনি 

দেশবানীকে চিনিতেন এবং নিজে দেশীয় ভাবে অন্তপ্রাণিত ছিলেন । 

তাই সম্মান-প্রাপ্টির জন্য জীবিছ্াবস্থায় তিনি উতৎ্ক্ঠিত হন নাই__ 
শেষ পর্যান্ত উপাঁধি ৭ কর্তৃত্বে লাঞ্চিত ন। হইয়! তিনি শুধু শ্রীরামেন্র- 

সথন্দরই ছিলেন। তিনি অপুত্রক হিলেন-_কিন্কু তাই বলিয়া তমসাচ্ছন্ 
লোকে তাহার আত্ম! ব। তাহার নাম বিচরণ করিবে না। তীহার 

অপূর্ব সন্দতগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে_ 
তাহার বিনদ্ধের কথা, তাহার সৌজন্যের কথা, রামেজ্্রহন্দরের সেই 

কবিজন-বর্ণিত চতুরস্্ সৌন্দর্যের কথ।--দেশবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন 
অনপনেয় ভাবে মুদ্রিত থাকিবে। শিক্ষার দৌকানদারীর মধো 

তিনি সারশ্বত-কুগ্ত স্থাপনের প্রয়াপী ছিলেন। রিপন কলেজে 

[301054075 [00107 বা! অধ্যাপক-সজ্বের প্রতিষ্ঠা তাহার কীন্তি। 

অধ্যাপকগণ যাহাতে মাত্র জীবিকাঞ্জনের জন্ত--দিনগত পাপক্ষয়ের 

জন্য একত্র না হন-__পরম্পরের চিত্তবিনোদনের জন্য-_চিন্তোকদ 

বিধানের জন্যও যাহাতে সচেষ্ট থাকেন__তাহা তাহার লক্ষ্য ছিল। 
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শুধু নিজে বাঙ্গীল! সাহিতোর ও বঙ্গীয়-াহিত্য-পরিষদের সেব| করিয়। 
তিনি চরিতার্থত৷ বোধ করেন নাই। অপরকেও বাণী-সেবায় দীক্ষিত 

করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই আজ আমার মত অনেকেই 

তাহার সেই উত্সাহ ও পরামর্শ দানের কথাঁনিজ আদর্শের দ্বারা 
অন্ধপ্রাণিত করার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার উদ্দে্ে 

নতহদয় ও নতম্স্তক । 



(২১) 

লেখক-_অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বস্তু এম. এ 

তার বাপ-ম| বোধ হয় যেন ভবিষ্যৎ জানিয়। নাম ধাখিয়াছিলেন_- 

রামেক্ন্ন্দর) কারণ, তাহার জীবনে আমরা যাহা দেখিয়াছি, 
তাহাই স্ুন্দর'। আর সেই লৌন্দ্যের কথা অনেকেই আমার মত 
জানেন। মৃত্যুর মাস ছুই পূর্বে তাহাকে অন্থস্থ জানিয়া আমি 
দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি সানন্দে বিছবান। 

হইতে উঠিয়া, ঈাড়াইয়া আমার দহিত কোলাকুলি করিলেন। আমি 
বলিলাম, আপনার এই ভগ্ন শরীরে উঠিয়া দীড়ান ভাল হইতেছে না। 

তাহাতে তিনি বলিলেন, এখনও দ্রাড়াইবার ও কোলাকুলি করিবার 

সামর্থ্য আছে। কিন্তু আদৃষ্টে যেআর এরূপভাবে কোলাকুলি করিতে 
অবসর পাইব, তাহা মনে করিতে পারি না। 

তার ফিছুদ্িন পরেই শুনিলাম যে, তাহার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে । 

অনেকেই তাহার শরীরের এরূপ অবস্থা দেখিয়। বলিয়াছিলেন বে, 

কান্দীতে না যাইয়া এইখানেই শ্রীদ্ধাদি কর; কিন্তু তিনি কাহারও কথ! 

না! শুনিয়! জন্মস্থান কান্দীতেই গিয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধাদি সমীপন করিয়া 

আপিয়াছিলেন। কান্দী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সেই যে শয্যা 
গ্রহণ করিলেন, আর তাহাকে সেই শয্যা হইতে উঠিতে হইল না। 

মৃত্যুর দ্বিবস সন্ধার সময় তাহার বাড়ীতে গরিয়াছিলাম। কিন্ত 
অনতিকাল পূর্বে মৃত্যুযন্ত্ণার এক দৃশ্ঠ দেখিয়াছিলাম বলিয়া তাহাকে 
দেখিতে যাইতে সাহসে কুলাইল না, ইচ্ছাও হইল না। নীচের ঘরে 
অনেক ভদ্রলোক ছিলেন,_সকলেই শ্লানমুখ, সকলেই স্তব্ধ । তাহার 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস বাবুর অন্থরোধ রাখিতে পারিলাম না। আমি 
তথা হইতে চলিয়া আলিলাম। 
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রামেক্স্ন্দর সম্বপ্ধে সভায় অনেকেই অনেক কথা ও অনেক 
গুণ বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু একট! বিশিষ্ট কথার উল্লেখ অমি 

করিতেছি । বহু কাল হইতে তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ের সভ্য ছিলেন। 
আমিও তদ্রপ সভ্য ছিলাম এবং এখনও আছি। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অনেক গুরুভাঁর তিনি বহন করিতেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক 

কার্যই করিয়া গিয়াছেন। তবে সেনেট সভায় তিনি প্রীয়ই মুখ 
খুলিতেন না। তিনি বর্শবীর ছিলেন_-নীরবে কর্মই করিতেন। 
বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না । তবে একবার ১৯০৪-১৯০৫ সালে 

যখন নৃতন [90812600 বা নিয়মাবলী প্রস্তত হইতে থাকে, খন 

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার স্থান যাহাতে 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে হয়, তাহার জন্য কোন সভ্য প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালী 
সভ্যগণের মধ্যে এক রামেন্্স্ুন্দর সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক 
বক্তৃতা দেন । সেই হ্বদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমি চিত্রাপিতের ন্যায় শুনিয়াছি। 
অনেক রথী মহার্থী, ধাহারা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তীহাঁর। 

সকলেই প্রায় এ প্রস্তাবে বিপক্ষবাদী ছিলেন। কাজেই ইহা! গ্রাহ 

হর নাই । কিন্তু স্থখের বিষয়, যখন সেনেটের হন্ত হইতে নিয়মাবলী 

প্রস্তুতকরণ তুলিয়া লইয়া, ইওিয়া গবর্ণমেন্ট নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়! 
দিলেন, তখন দেখা গেল যে, বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্য সেনেটের 

অনভিমতেও উহার মধ্যে দাড়াইবার স্থান পাইয়াছে। যেদিন এই 
সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হয়, সে দিন রামেজ্্ম্থন্দরের উল্লাস 

দেখে কে? সেই বিপক্ষবাদী মহারথিগণের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল 

সপক্ষবাদীর কাগডারী হইয়া দীড়াইয়াছেন। এটা বড় স্থুখের বিষয় 
ও সুলক্ষণ। রামেন্দ্রের এই কীর্তি “বাধ হয়, অনেকেই জানেন না। 

তাই নিবেদন করিলাম। 
১) 



(২২) 
লেখক 

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভীচার্য্য এম. এ, বি এল, 
রামেন্রস্ন্দর প্রথম জীবনে অসামান্য ভাগ্য-সম্পদের অধিকারী 

ছিলেন, এবং জীবনের অধিকাংশই তাহার অবিচলিত শান্তিতে কাটিয়া- 

ছিল, কিন্ত শেষ বয়সে ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবন ঘন শোকাচ্ছন্ন হইয়। 
পড়িয়াছিল। প্রথমে তাহার কন্য! পথ দেখাইয়া অনন্ত-বাত্র। 

করিলেন। তাহার পর আর ছুইটি শোকের আঘাত উপর্যঘপরি আসিল, 
এবং তাহার পরেই তাহার প্রাচীনা জননী ইহলোক ত্যাগ করিয়া, জ্যেষ্ 

পুভ্রের আসন্ন মৃত্যুশোকের হস্ত হউতে কোনরূপে রক্ষা পাইলেন । 
অনন্তের পার হইতে তাহাদের আহ্বান শুনিতে তাহার বিলম্ব হইল ন| | 

অল্প কালের মধ্যেই তিনি তাহাদের সহিত মিলিত ভইলেন। তাহার 
বয়স সবে মাত্র ৫৫ বৎসর হ্ইয়াছিল__-১৮৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট 

তাহার জন্ম, ১৯১৯ সালের ৬ই জুন তাহার লীলাবপান। 

কিন্ত তাহার জীবন-লীল। সংক্ষিপ্ত হইলেও সুসম্পন্ন। তিনি যে 

বীন্তিকাহিনী রাখিয়৷ গেলেন, সেরূপ তীহার সহযোগীদিগের মধ্য কেহই 
দেখাইতে পারিবেন কি না জানি না। যখন আমর! ভাবি যে, তিনি 

কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, কেমন বিনয়ী, অনুচ্চাকাজ্জী, শান্তিপ্রিয়, 
আত্মপ্রচার-বিরোধী ছিলেন, তখন বিম্ময়ে অভিভূত হই যে, এরূপ 
লোকের দ্বারা এত কীর্তি কিরূপে সম্পন্ন হইল? তাহার সফলতার 

রহস্য অনুসন্ধান করিলে আমরা প্রচুর শিক্ষালাভ করিতে পারি। 
তিনি জীবনের আরম্তেই লোক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 

গারিয়াছিলেন। স্থুদূর মফম্বল হইতে যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
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প্রথম স্থান অর্ধিকার করিলেন, তখনই তাহার উপর লোকের দৃষ্টি 

পড়িয়াছিল। পরে উপযু্ণপরি সফলতা ও গৌরব অঞ্জন করিতে 
করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানগুলি আয়ন্ত করিয়া তিনি কলেজ 
ত্যাগ করিলেন। তিনি প্রথমে চাকুরীর কথা মনেও আনিতেন না, 
পরে যখন চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, তখন' এমন একটি 

কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, যেখানে কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক সকলেই তাহার 
স্বদেশবাসী | 

ইহাতেই দেখা যায় যে, তিনি কত পূর্বে এবং কত স্ুম্মভাবে 
নিজের আসল প্রক্কৃতি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং কত পূর্বের ও কত 
স্বর্ঢভাবে তিনি তাহার আদর্শ গঠন করিয়। লইয়াছিলেন। ঘটনা- 
ক্রমে আমি রামেন্দ্রের মহিত একই আইন-ক্লাসে মিলিত হইয়াছ্লাম । 
কিন্ত এই আইন অধ্যয়ন-ব্যাপার তাহাকে স্বকীয় আদর্শ হইতে ভ্রষট 

করিতে পারে নাই। তিনি সেখানে কেবল আমোদ করিতে লি 

ছিলেন। তিনি কখনও আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার সংকল্প করেন নাই 
এবং অল্প কালের মধ্যেই তিনি আইন-ক্লাসে যাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। 

তাহার জীবনের পন্থ! নির্বাচন করিয়া লইতে তিনি বিচার-বিতর্কের 

আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাহার হৃদয়ের আদেশবাণী, তাহার 

প্রতিভার স্বাভাবিক প্রেরণারই অনুনরণ করিয়াছিলেন। তাহার 
স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রীতির নিবিড়তা ছিল। 

স্বদেশগ্রীতিই আচাধ্য রামেক্্রসুন্দরের জীবনের নিয়নত্রীশক্তি ছিল। 
তিনি দেশসেবায় স্বেচ্ছাবৃত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাহার 

নির্বাচিত শন্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব বোধ করিতে, ও 
বর্তমান অবনতিতে বেদন! পাইতে, তাহার মত আর কাহাকেও দেখি 

নাই। অতীত ও বর্তমানের এই সং ংমিশ্রণেই রামেন্্ন্দরের সাহিত্য 
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চেষ্টার বৈশিষ্ট্য । তীহার মধ্যে একদিকে ছিল খধিসস্তান-স্থলভ 

প্রশাস্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল, বর্তমান মুহূর্তের ছন্দব- 

কোলাহল, ক্রন্দনবিলাপের সজীব অন্থৃভৃতি। এই ভারত-প্রেমের 
ঘবারাই তাহার জীবন-চরিত ও কাধ্যকলাপ বুঝিতে পারা যায়। 

তাহাকে হারাইয়া আমরা যে ' একজন মৃহাপপ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক ব। 

মহারথ সাহিত্য-সেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে; আমরা জাতীয় 
আদর্শের ভাবোন্সত্ব প্রচারকও হারাইয়াছি। ভারতের ভবিষ্ 

এঁতিহাঁসিক ভারতের নব ভাব-ধারা-আনয়নকারী ভাগ্যনিয়ন্ত বর্গের 
মধ্যে তাহার যথাযুক্ত স্থান নির্দেশ করিবেন। 

তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন, তাহা কতকট! ভারত তারত 

বলিয়াই, কিন্ত আরও ভাঁলবাসিতেন, ভারত তাহার নিজের বলিয়!। 

ভারতের যাহা কিছু,_তাহার আকাশ-মৃত্বিকা, তাহার উদ্চান-প্রান্তর, 

তাহার ভিমালয়, তাহার ভাগীরথী, তাহার কথাবিশ্রুত নরনারী, তাহার 
কবি ও দার্শনিক-__সবেতেই তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাহার 
ভারত, বান্মীকি-বুদ্ধের ভারত যে কালের পক্থে লুষ্ঠিত হইল, এই 

ব্ত্রণীতেই তিনি ছটফট করিতেন । স্বদেশের পেবাই তিনি জীবনের 
ব্রতম্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার প্রকৃতি, তাহার শিক্ষা-দীক্ষ।। 

তাহার অবস্থ| অন্থমারে এই সেবার প্রণালী নির্দিষ্ট হইল। তিনি 
লেখনী সহযোগে তাহার ভেরী-নির্ধোষ গগ্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ 

করিয়া স্বদেশের সেবা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কখনও 

কাব্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমি বলিতেছি, তাহার কাণ 

ছিল না। তিনি প্রারই কোন বিষয়ে কখনও তুল করিতেন না, 
্ৃতরাং আমি এমন কথা বলিতে সাহস করি না যে, তিনি নিজের শক্তির 

বিচার করিতে ভুল করিয়াছেন। কিন্তু তাহার উন্মাদনাপূর্ণ ছন্দো- 
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পীলায়িত গগ্ঠ পড়িয়৷ অন্যরূপ মনে হয়। যাহাই হউক, ইহাতে 
মানুষটিকে বেশ চিনিতে পারা যায়, তাহার সহজ-সংস্কীরকে তিনি 
কেমন মানিয়া চলিতেন, তাহা! বুঝিতে পারা যায়। তাহার পবিত্রতা, 
তাহার আত্মমং্যম ও তাহার নম্রতা, তীহার রচনারীতির মধ 
প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি তাহার ক্রত-সাধনকল্পে যেমন অত্যা- 
বশ্বক ছিল, তাহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল | তিনি 

যেভাবে অল্প বয়স হইতেই অন্ুরাগবশবর্তী হইয়। জীবনের একটি 
লক্ষ্য বাছিয়! লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর 
সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া, যেরূপ অবিচলিতভাবে এই লক্ষ্য অন্রসরণ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই তাহার জীবন ও কীর্ডি- 
কলাপের অর্থ পাওয়া যায়। 

তাহার মৃত্যুতে নানা সম্প্রদায় নান। সভায় বিলাপ করিতেছেন 

% তাহার যশোগান করিতেছেন; করিবারই ত কথা। তিনি বঙ্গের 

সুসস্তান ছিলেন; জন্ভূমির ও মাতৃ-ভাষার তিনি পরম প্রেমিক 

ছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তাহার তিরোধানে সর্বাপেক্ষা আহত 

হইয়াছে_তীাহার কলেন্দর। 

ছাত্র-জীবনে অশেষ কীষ্ঠি ও গৌরব অঞ্জন করিয়া, রামেক্রস্তন্দর 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৩ 

খষ্টাবধে ইহার অধ্যক্ষপদ অলঙ্কত করেন। তখন ইহার ছাত্রসংখ্য। 
আট শতের অধিক নহে; একটি হিন্দু গৃহস্থের আবাস-গৃহ এবং 
তৎসংলগ্ন একটি স্থপ্রশস্ত খেলিবার ঘর, এই ছিল তখন কলেজ-ভবন ; 
কলেজের গ্রন্থাগারে সামান্যই গ্রস্থ ছিল এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ছিল 
ন| বলিলেই চলে। তিনি রাখিয়া গেলেন, স্থপ্রশস্ত হল-মপ্তিত 

এক বিশাল কলেজ-গৃহ, সুন্দর ও সুপুষ্ট গ্রস্থাগার, সুসজ্জিত বৈজ্ঞানক 
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যন্ত্রশীল। এবং আঠার শতের অধিক শিক্ষার্থী। এই যে সফলতা, ইহ। 
কেবল কালপরিণতির ফলমাত্র নহে, অক্লান্ত উদ্ধম ও কঠোর 

প্রয়াসের দ্বারা এ সিদ্ধি অঞ্জন করিতে হইয়াছিল । কত শত বিদ্ব-বিপৎ 
উপস্থিত হইয়াছে, কিন্ত কিছুতেই তীহার কলেজ অভিভূত হয় নাই। 

প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই তীহার বিগ্ভালয় সংবদ্ধিত দীপ্তি ধারণ 
করিয়াছিল। 

ইদানীন্তন স্বাস্থ্যভঙ্গবশতঃ তিনি অধিক কাল অধ্যাপনা করিতে 
পারিতেন না বটে, কিন্তু তাহার দগুপ্রমাণ অধ্যাপন| অন্যের যুগব্যাপিনী 
অধ্যাপনার তুল্য ছিল। শান্মের দুরূহ অংশ বুঝিয়৷ লইবার আশায় 
ছাত্রেরা তাহার জন্য উন্মুখ হইয়। বলিয়! থাকিত, ও তাহার চরণপ্রান্তে 

বলিয়া, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা! শুনিয়। চরিতার্থ হইত। তাদৃশ বিমল 

বৃদ্ধি, সরল হৃদয়, অথবা ব্যাখ্যান-কৌশল কোথায় মিলিবে? ছাত্রদিগের 

অভাব কোন কালে মোচন হইবে না। অধ্যাপকগণ তাহার সৌজন্যে 
মুগ্ধ ছিলেন ও তাহার প্রতি পরম বিশ ছিলেন। তাহাকে তাহার 

প্রভৃত্বের ব্যবহার করিতে হইত ন।। সকলেই সানন্দে তাহার অব্যক্ত 
ইচ্ছার অন্থসরণ করিত । 

তীহাকে হারাইয়। ছাত্রের। একজন স্থপপ্ডিত ও প্রাঞ্চলভাষী শিক্ষক 

হারাইয়াছেন, অধ্যাপকবৃন্দ একজন স্থৃপ্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক 

হারাইয়াছেন এবং সমগ্র রিপন কলেজ একজন দূরদর্শী, প্রত্যুৎপন্নমতি 
ও কল্যাণকামী অভিভাবক হারাইয়াছে। 

এত ভালবাসা, . এত চিন্তা ধূলায় মিশাইয়া যাইতে পারে না। 
তিনি চিরকাল পূর্ণ শক্তিতে আমাদের অন্তঃকরণে সজীব থাকিবেন। 





শাগাঙা আামেলদজ্ল্দব্র 

৬রামেন্দ বাবুর সাধের বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষাদ-মন্ৰির 



(২৩) 
লেখক-_ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ 

কল্যাণীয় শ্রীমান্ নলিনীরপ্তন যেদিন ৬কামেন্ত্র বাবুর স্বৃতি-রক্ষাকল্পে 

কি কি প্রকুষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পার! যায়, এই বিষয় লইয়। আমার 

সহিত আলোচন! করেন, সেই দিন এই আলোচনার সময় তিনি বলেন 

বে, রামেন্দ্র বাবুর সম্বদ্ধে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, 

(সইগুলি এবং বাক্গালার আর৪ করেকজন বরেণ্য সন্তান দ্বার। রামেন্দু 

বাবু সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য লিখাইঘ। লইয়। রামেন্্রস্ুন্দরের একটি 

সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সু একত্র পুস্তবাকারে প্রকাশ করিলে কেমন 

হয়। কথাটা আমার তখন বড়ই ভাল লাগে । আমি তীহাকে বলি, 

কাঁজট। করিয়া তলিতে পারিলে রামেন্দ্রস্থৃতির একটি সুন্দর নিদর্শন এ 
বাঙ্গালার সাতিভা-সম্পদ সংরক্ষণের উপায় হইবে। 

ইভার কয়েকদিন পরেই দেখি যে, অদম্য উৎসাহে শ্রীমান কাজে 

লাগিয়! গিয়াছেন। পুস্তক কিছুদূর ছাপা হইবার পর তিনি আমায় পরিয়। 

বসিলেন যে, রামেন্দরক্ন্দর-স্থৃতি-মমিতির সম্পাদক হিসাবে আমাকেও 

কিছু লিখিয়া দিতে হইবে । তীভার অনুরোধ সর্বাতোভাবে সমর্থন 

করিয়| আমার দুই একজন বন্ধুও আমাকে কিছু লিখিতে বলিলেন । 

আমি উত্তরে বলিলাম, তীহার রামেন্দ্র-প্রতিম। সাজাইবার জন্য যে 

সকল সাহিত্য-শিল্পী অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের পার্খে আমার স্থান 

নাই; কিন্তু শ্রীমান্ নিরন্ত হইবার পাত্র নন। বিশেষতঃ তাহার 

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের ফলে, রামেন্্র বাবুর থে চিত্র-লেগা 
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আজ দেখিতেছি, তাহার অপূর্ব সৌন্দধ্য-নমাবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়! 
আমিও শ্রদ্ধাগুলি প্রদান করিবার লোভ নংবরণ করিতে পারিলাম না । 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে রামেন্ত্র বাব 

প্রেমঠাদ রায়ঠাদ বৃত্তি লাভ করেন। এই স্যত্রে ছাত্রমহলে রামেন্্র 

বাবুর নাম খুবই প্রচারিত' হয় এবং তখনই তাহার নামের সহিত, 
আমি পরিচিত হই। তাহার পর “সাধনা” পত্রিকার মারফতে তাহার 
রচনার মহিত আমার পরিচয় খটে। “সাধনায় প্রকাশিত তীহার 

গ্রবন্ধগুলি সাগ্রহে পাঠ করিতাম । 

এই ঘটনার বহুপরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশন 

উপলক্ষে আমার পরমাস্ীয় ও অভিন্ন্ৃদয় বন্ধু ৬ব্যোমকেশ মুস্তফা 
পাদ মহাশয়ের সহিত ৬রাজা বিনয়রুষ্। দেব বাহীছুরের ভবনে 
ঘাই। সে দিনের নির্দিষ্ট প্রবন্ধালোচনায় জনৈক শান্তসৌম্যমৃদত 
বাক্তিকে যোগ দিতে দেখি । তাহার আলোচনার অপূর্ব প্রণাল' 
€ ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি কে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতুহল 
জন্মে । ব্যোমকেশ দাদা বলিলেন, ইনিই রামেন্ত্র বাবু। সভাভঙ্গের 

প্র ব্যোমকেশ দাদ আমাকে রামেন্দ্র বাবুর কাছে লইয়। গিয়া তাহার 

সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামেন্্র বাবুর সহিত ইহাই 
আমার প্রথম আলাপ। ছুচারি কথার পরেই তিনি অন্গযোগ 

করিলেন-_মধ্যে মধ্যে পরিষদে যাইয়া তাহাদের সহিত বাঙ্গীল' 

সাহিত্য-সেবায় কেন যোগ দিই না? সেই প্রথম দিনেই বুঝিলাম ফে, 
আমার মত নগণ্য ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যিনি পরিষদের কাজে 

লাগাইতে উৎসুক, সাহিত্য-পরিষং তাহার কাছে কত বড় ও কত 

প্রিয়। ভাষা-জননীর সেবার জন্য যে সমন্ত কৃতী সাহিত্য-সেবক তখন 

তাহার সহযোগী রূপে কাজ করিতেছেন, তাহাদের তুলনায় আমার 
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মত লোককে ধে তীহাদের প্রয়োজন হইতে পারে, একথা তখন 

ভাবিতেও পারি নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনুরোধে পরিষদের প্রতি 

আকৃষ্ট হইলাম । 

ইহার কিছুদিন পরে পরিষদের কার্য্যালয় শ্ঠামপুকুর ইটের মোড়ে 

স্থানান্তরিত হয়। সেইখানে একদিন ভবিষ্যৎ সাহিত্য-পরিষদ্-ভবন কি 

আকারে নির্মিত হইবে, সেই বিষয়ে ররামেন্দ্রবাবুর সহিত ব্যোমকেশ দাদার 
আলোচন! হইতে থাকে । ব্যোমকেশ দাদা রামেন্ত্রবাবুকে বলেন, “আপনার 

কর্না-মত পরিষদ্র-ভবন নির্মীণ করিবার মত টাকা কোথায়?” উত্তরে 

রামেন্দ্রবাবু উত্তেজিতভাবে বলিয়। উঠিলেন,_-“দেশের কাজে যদি টাক! 
পাওয়৷ ন! যায়, তা,হলে চলুন, সব বন্ধ ক'রে আমর! বাড়ী গিয়ে বসে 

থাকি ।” রামেন্ত্রবাবুর এই কথায় তখনই বেশ বুঝিলাম যে, টাকার 

অভাবে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে, এ কল্পনাও তাহার কাছে 

অসহনীয়। পরিষদের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন রামেন্দ্রবাবুর আনন্দ-বিহ্বল 

মুত্তি যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় আর কখনও তাহা ভুলিতে 

পারিবে না। 

গৃহ-প্রতিষ্ঠটার উৎসব শেষ হইয়া গেলে, রামেন্ত্রবাবু বলিলেন,__ 

«ব্যোমকেশবাবু, গৃহের প্রতিষ্ঠা ত হইল, তাহার স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের 
অন্য যে ৫*,*০০২ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে উপরে 

১৯,৫০০-২ উনিশ হাজার পাচ শত টাকার আশা পাওয়া গেল। এই 

টাকাগুলি শীঘ্র আদায় ও বাকী ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা 

প্রয়োজন । এই ১৯৫**-২ টাকার প্রতিশ্রুতি মধ্যে লালগোলার রাজ! 

ৰাহাহ্বরের ১০**- হাজার টাক! দিবার কথা আছে, কিন্তু তিনি এ 

৫০১০০৪-২ টাঁকার এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তত আছেন। বাকী 

' টাকা আমাদের শরীপ্রই সংগ্রহ করিয়৷ ফেলিতে হইবে। কাজেই আমাদের 
১৬ 
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অভিধান সঙ্কলন, প্রাচীন পুথি, তামশাসন, মুদ্রা, আপবাব প্রভৃতি সংগ্রহ, 

পুস্তকাগারকে পুষ্ট কর! ও চিত্রশালাস্থাপন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী তহ- 

বিলের পঞ্চাশ হাজার টাক। সংগ্রহ করির! ভাগ্ডারকে পুর্ণ করিতে হইবে। 

এখন হইতে আমাদের কাজকে প্রণালীবন্ধ কর] দরকার হইবে।” এই 

দিন হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যান্ত তিনি তীহার এই বক্তব্যকে 

কার্ধে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। 
রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় হইল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হইল 

না। সে সুযোগ তিনি নিজেই করিয়া লইইলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি 

আমাকে পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-নহ্িতিতে প্রবেশ করিতে অন্থরোধ 

করিলেন। আমি তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি সুযোগ মত আমাকে এ 

সমিতির একজন সদস্ত করিয়া লইলেন । এই সময় হইতেই রামেন্্রবাবুর 
সহিত আমার ঘনিষ্ঠত। হয়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় আমাকে 

তাহার বাসায় যাইতে হইত, তথায় অনেকদিনই তাহার সহিত নানারূপ 

কথাবার্তায় তীহার সর্বতোষুখী প্রতিভা দেখিয়৷ বিম্মত হইতাম। 

পুরাণেতিহাস, ধর্দতত্ব, বেদবেদান্ত প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি তিনি বিনা 

বিচারে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আরও একটা কথা, সর্ধত্রই তিনি 

বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হস্তী যেমন 

নিজের শরীর দেখিতে পায় না, রামেন্দ্রবাবুও তেমনই বোধ হয়, তিনি ষে 

কত বড় পণ্ডিত, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন ন1।। তাহার সরলতা, 

তাহার অহমিকাশুন্ঠ অমায়িক বাবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়া দিত। 

অনুস্থ অবস্থায় বখন তিনি নিয়মিতভাবে পরিষদের কার্য করিতে 

অসমর্থ হইলেন, তথন তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া 

পরিষদ সম্বন্ধে নানা! উপদেশ দিতেন । শরীর অন্ুস্থ বলিয়া আমি তাহাকে 

নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও, কখনও সফলকাম হই নাই। কথঞ্চিৎ সুস্থ 
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হইয়া, যখন তিনি পুনরায় পরিষদের কার্যে যোগদান করিলেন, পরিষদের 

কার্য স্থশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিবার জন্য, তিনি নিজে ইচ্ছা! করিয়াই শ্রীযুক্ত 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশস্র অধানে সহকারী-সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। 
পরিষদের সেবায় কোনদিন ঠাহাকে আওমান করিতে দেখি নাই। 

আমার পরিষদের নহকারী-সম্পাদকত্ব গ্রহণের মূলেও রামেন্ত্রবাবু। 

১৩২২ সালে যখন ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদ। মহাশয় অস্তিম-শব্যার় শায়িত, 

তখন রামেক্দ্রবাবুর ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হপ্রসাদ শাস্ত্রী 

অহাশয়ের আদেশ জানাইর! বন্ধুবর আীধুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

আমাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আমি নিজে অযোগ্য 

ও আমার সময়াভাব থাকিলেও তাহাদের কথ! অমান্ত করিবার মত শক্তি 

আমার নাই, ইহ! রাখালবাবুকে জানাইলাম,ফলে পরিষদের সহকারী 

সম্পাদকত্ব আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল । 

কি করিরা কাজের লোককে বাছিয়। লইয়া, তাহার কাছ হইতে কাজ 

আদার করিতে হয়, রামেন্দ্রবাবু তাহ! বেশ ভাল করিয়। জানিতেন, সেই 

জন্ত তিনি শ্রীমান্ নালনীরঞ্নের উপর পরিবদ-মংক্রান্ত নানা কাজের তার 

অর্পণ করিতেন। আর এইজন্তই ব্যোমকেশ দাদ। তাহার প্রধান সহযোগী 

হইয়াছলেন। 

রামেক্্রবাবুর সহিত আমার এতদূর ঘানষ্ঠতা জন্মিপনাছিল যে, অনেক 

সাংসারক কথাও তিনি আমার সাঁহত কহিতেন। 

তাহার মাতৃবিয়োগের পর যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, 

তখন তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি হইবার জন্ত বিশেষভাবে অন্থুরোধ 

করিয়। আসি। তিনি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পরে নান। 

তর্কবিতর্কের পর সম্মত হন। সঙ্গে সঙ্জে আমাকে স্বীকার করাইয়। 

লন যে, যে কার্যের ভার তিনি আমার উপর অর্পণ করিবেন, আমাকে 
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তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমার মত অনধিকারীকে পরিষদের 

ছাড়পত্র রামেন্দ্রবাবুই দিয়! গিয়াছেন। 

কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই যে, রামেন্ত্রবাবু তাহার অলৌকিক 

প্রতিভা, সর্বতোমুখী জ্ঞান ও বহুমূল্য জীবন একমাত্র বিজ্ঞানের সেবায় 
নিয়োজিত করিয়া নানাবিধ নূতন তথ্যের আবিষ্কার পূর্বক বাঞ্গালীর 
মুখ উজ্জল করিতে পারিতেন, কিন্তু এ সমস্তই তিনি সাহিত্য-পরিষদের 

কাছে বলি দিয়াছিলেন। কথাটি আমিও সম্পূর্ণ অনুমোদন ও বিশ্বাস 
করি। তবে আমার মনে হয়, মাতৃভাষার সেব! ও বাঙ্গালীর স্বারস্বত- 

নিকেতন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে এই যে অপূর্ব 
স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান ইহ| কি একবারেই বিফল হইয়াছে? ইহার 
পশ্চাতে এইরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভ। না থাকিলে, পরিষদের মত জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালী যদি অকৃতজ্ঞ না হয়, তাহা হইলে 

বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের সহিত রামেন্ত্রন্থন্দরের নাম কালের অক্ষয়পটে 

চিরদিন সমুজ্জল করিয়া রাখিবে । জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যর অশ্রুশীলন 

না হইলে জাতীয় ভাবের বিকাশ অসম্ভব, ইহা বুঝিতেন বলিয়াই 

রামেন্ত্রবাবু অসঙ্কোচে তাহার সমস্ত শক্তি সাহিতা-পরিষদের সংগঠন ও 

ংরক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 



(২২) 
লেখক 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ 

অতি বাণ্যকাল হইতেই রামেন্দ্রবাবুর নাম শুনিয়!, আসিতেছিলাম ; 

কারণ যে সমাজে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই উত্তররাট়ীয় কায়স্থ- 

সমাজের প্রধান কেন্দ্র জেমোকান্দী গ্রাম তাহার জন্মভূমি। এই 
সমাজের সহিত রামেন্দ্রবাবুর এত নিবিড় আত্মীয়তা ছিল যে, উত্তররাঢ়ীয় 

ছাত্রমাত্রই কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়া সর্বাগ্রে রামেন্ত্রবাবুর 

সঙ্গে দেখ করিত, এবং তাহার স্নেহ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হহত। 

আমার পিতাঠাকুর মহাশক় রামেন্ত্রবাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন, কারণ তিনি 

জেমোকান্দী গ্রামে তাহার মাতামহীর নিকট থাকিয়! কীদীস্কুলে অধ্যয়ন 

করিতেন। কিন্তু কলেজে অধ্যয়নকালে স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ আমি 

রামেন্ত্রবাবুর সহিত দেখা করিতে সাহদ করি নাই! ছক বৎসর পরে 
যখন আমি কলেজের পড়া শেষ করিয়া কলিকাত। জাতীয়-বিগ্যামন্দিরে 

শিক্ষকতা গ্রহণ করি, সেই সময় একদিন রামেন্দ্রবাবুর সম্মুখে পড়িয়া 

বাই। রামেন্দ্রবাবু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের একজন সদস্তকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন,__“এ ছেলেটি কে?” তিনি আমার নাম বলিয়। অন্যান্ত পরিচয় 

দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রামেন্দ্রবাবু তাহার পরিচয়ের অপেক্ষ। 

ন। রাখিয়। আমার দিকে ফিরিয়া বহু পরিচিতের ন্যায় বলিলেন,__'“রবি, 

এতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই কেন?” বুঝিলাম, আমি দেখ! 

ন1 করিলেও তাহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারি নাই। তিনি আমার 

সমস্ত খবরই রাখেন। অথচ মেই কান্দীস্কুল ছাড়ার পর ২৭ বৎসরের 
মধ্যে আমার পিতাঠাকুরের সহিত তীহার দেখা-সাক্ষাৎ হন নাই। 



১৪০ আচাধ্য রামেন্দ্রন্ুন্দর 

বাস্তবিকপক্ষে, তাহার চিত্তপটে বাল্যকালের স্মৃতি অতি উজ্জল বর্ণে 

মুদ্রিত ছিল। পাঠ্যাবস্থার গল্প করিতে করিতে তিনি বালকের ন্যায় 

হইয়া যাইতেন। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হইলে 

তিনি আনন্দে অধীর হইয়৷ পড়িতেন। 

প্রথম আলাপের পর নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, সর্বত্রই 
তীহার স্নেহসম্তাষণ লাভ করিতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা'র স্ত্রপাত হইল যথন 

আমি রিপণ কলেজে অধ্যাপনাকার্যা আরম্ভ করিলাম। তৎপূর্বে 

সভাসমিতিতে তাহার বক্তৃতা শুনিয়াছি, তীহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠ 

করিয়াছি, কিন্ত রিপণ কলেজে আসিক্স! তাহার যে পরিচয় পাইলাম, 

তাহাতে অভিভূত হইয়! গেলাম | 

আমি জানিতাম, প্রচলিত যন্ববদ্ধ শিক্ষাপগ্রণালীর উপর তাহার মোটেই 

আস্থা ছিল না; অথচ তিনি রিপণ কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর 

মত আকড়াইয়। ধরিয়াছিলেন, তাহা! আমি বাহির হইতে বুবিতাম না। 
ভিতরে আসিয়৷ সে র্হস্তের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম, কলেজের যে 

দিক্টা যন্ত্ধর্মী, সে দিকৃটা তিনি যন্ত্রবৎই পরিচালন করিয়া যাইতেন। 

কিন্ত ইহার সবটাই ত যন্ত্র নহে, যন্ত্রের মধ্যে যে কতকগুলি জীবস্ত মানুষ 

শিক্ষক ও ছাত্র নাম লইয়া আসিয়া ধর! দিয়াছে । তাঁহার আসল 

কারবার ছিল এই প্রাণ-সমষ্টি লইয়া । ছাত্র সংখ্যা অপরিমেয়, সুতরাং 

তাহাদের সকলের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ পাতান অসম্ভব ব্যাপার; তথাপি 

যে অল্প কয়েকটি ছাত্র বি এস্-সি ক্লাসে তাহার বিজ্ঞান-ব্যাখ্যান শুনিবার 

সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা 
স্থাপন করিতেন। তিনি যে বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা করিতেন 

তাহার প্রধান কারণ এই যে, ৰিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য 

দিয়া যন্ত্রের কার্য চলিতে পারে, কিন্ত প্রাণের কারবার চলে না! 



আচাধ্য রামেন্দরন্ুন্দর ১৪১ 

তাহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার 

স্বীকার করিতেন না। তাহার বিজ্ঞানশ্রেণীর বাহিরে ষে অগণিত ছা্র 

ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও, তিনি 

অনেকস্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাহার প্রকৃতিগত 

বৈশিষ্টের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রের! কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে সকল 

আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুধি আফিসের হাত 

দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌছায়। কিন্তু রামেন্ত্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, 
প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়! তীহার সহিত দেখা 

করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়। তিনি বিচার মীমাংস!] 

করিবেন। ইহার ফলে এই দীড়াইত ষে, প্রত্যহ অপরাহে ধখন তিনি 
ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন সে ঘরে ছাত্রের ভিড় লাগিয়। 

যাইত। কিন্তু ইহাতে তাহার কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। ছাত্রদিগের 
সম্পর্কে তাহার কঠোর কোমল ছুই মূত্তিই দেখিয়াছি। একদিকে 

যেমন দারিদ্র্য বা অক্ষমতাজনিত অভাব-অভিযোগের সহিত তাহার 

সহানুভূতি দেখা যাইত, অন্তদিকে তেমনি নৈতিক অপরাধের দণ্ড 

বিধানে তাহার বজ্ককঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত | অপরাধী 

ছাত্রদিগকে জরিমান। করিয়া যে টাক। উঠিত, তাহা তিনি কলেজের 

সাধারণ অর্থকোষে ন! দিয়া, তদ্বারা দারিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে একটি 

অর্থতাগ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন বিষয়ে 

অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবলমাত্র ম্মরণ 

করাইয়৷ দিতেন যে, তাহার! ভারতীয় ছাত্র; তাহাদের আচরণের উপর 

ভারতের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করিতেছেন। ছাত্রদের আনন্দমিলনে 

/যোগদান করিতে তিনি ভালবাদিতেন। ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় ক্রীড়ার 

| তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তাহার ছাত্রগণ যখন খেল! 
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জিতিয়। তাহার গৃহ-গ্রাঙ্গণে আগিয়া ভিড করিয়া দাড়াইত, তখন তিনি 

তাহাদের আনন্দে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতেন, এবং প্রচুর পরিমাণে শিষ্টানন 
ভোজন ন! করাইয়৷ তাহাদিগকে ছাড়িতেন না। বাস্তবিক তাহার গৃহে 

অভ্যাগত-সৎকার একটি প্রাণের ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে তাহার 

গৃহিণী যথার্থই তাহার সহধশ্মিণী ছিলেন। একবার তিনি কলেজের 
অধ্যাপক ও কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইরাছিলেন। 

আহার্য্য বস্তর পরিমাণ, বৈচিত্র ও পাক-কৌশলে আমরা বিস্মিত হ্ইয়া- 

ছিলাম। আহার-স্থলে দীড়াইয়। ঠিশ্বি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, 

“আপনারা নিঃসক্কোচে আহার করুন, ইহার মধ্যে রীধুনী বামুণের রান 

নাই, বা বাজারের সন্দেশ নাই।৮ অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রী অপূর্ব নিষ্ঠা 

ও নৈপুণ্যের সহিত তাহার বাড়ীর মেয়েরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ন! 
হইবে কেন, তিনি যে গৃহস্থালীর মধ্যে প্রাচীন-আদর্শান্ুযায়ী আশ্রম- 

ধন্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

কলেজের বিরাট যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক-নামধারী আর একদল 

যে মানুষ ছিল, তাহাদের সহিতই তাহার প্রধান কারবার ছিল। 

রিপণ কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্ খাসকামর! নাই, এ লইয়৷ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইনৃস্পেক্টারদিগের নিকট তাহাকে অনেকবার কৈফিয়ৎ 
দিতে হইয়াছে । তিনি বলিতেন__,“আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া 

এক একঘরে কি করিয়। থাকিব?” থানকামর! থাকিলে, কলেজধন্ত্রের 

কাজ চালান-পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত 

এখানে শুধু কর চালাইতে আসেন নাই, সেটা ত একট! উপলক্ষ্য মাত্র, 
তিনি আসিতেন প্রাণবিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে । অপরাহে 

তিনি যখন আসিয়৷ আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাহার ঘরে একটা. 

আনন্দলহরী ছুটিয়া চলিত। কখনও বা৷ বৈদিকযজ্ঞ, কখনও বা ইন্থদী- 
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জাতির ইতিহাস, কখনও ব৷ প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ধস্বতা, কথনও বা 

বৌদ্ধদর্শন, কখনও ব| বৈষ্ণবতত্ব, এইরূপ একট। না একট বিষয় 

লইয়া সরস আলোচন। চলিত। সেযেকি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহ। 

ধাহার! উপভোগ করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত 

আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল-নবীন অধ্যাপক্দিগকে উদ্ধদ্ধ করা। 

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট. যন্ত্রের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়। 

তাহাদের চিত্ববৃত্তি যাহাতে আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়। বাড়িয়। 

উঠিতে পারে, সেই ছিল তীহার প্রধান চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের 

মনের গতি লক্ষ্য করিতেন এবং কখনও প্রশংসা দ্বারা, কখনও 

প্ররোচনা দ্বারা, কখনও বা তিরস্কার করিয়া সকলকে বাণীর 

সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। “চর্চা কর, অনুসন্ধান কর, 

লেখ ---এই ছিল তাহার কথা। এই উদ্দেস্তের বশবন্তী হ্ইয়। তিনি 

কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি 

এই নজ্বে কোন আইন কান্থুন বাঁধিতে দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি 

প্রাণের স্বচ্ছ লীল। দেখিতে চাহিয়াছিলেন | মাঝে মাঝে হয় তিনি নিজে 

অথব| কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতেন। হয়ত 

বা বাহির হইতে ছুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আন৷ 

ইইত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শুশ্রযু তাহাদিগকেও ডাকা হইত। 

সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত, এবং সর্বশেষে 
মিষ্টান্ন জলযোগ সহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত । এই অধ্যা- 
পকসজ্ঘের সম্মুখে তিনি যে ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধগুলি গাঠ 

করিয়াছিলেন, তাহাই সল্প্রাত “জগৎকথা” নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 

ইঠুয়াছে | 

দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে, 
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পাশ্চাত্যজগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে তাহার আর একটি 

প্রিয্বস্ত ছিল “রিপণ-কলেজ-পত্রিকা”। এই পত্রিকা তাহারই উৎসাহে 

ও নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম ছুই বৎসরের সংখ্যাগুলি 

দেখিলেই বুঝা যায়, রামেন্ত্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবুন্দের মধ্যে 

কেমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল। তাহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই 

একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছাঁচে সকলকে ঢালিতে 

চাহিতেন না। কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্ বিষয়ে 

কাহার স্বাভাবিক অনুরাগ এইটি লক্ষা করিয়া তিনি কথা কহিতেন। 

এই ব্যাপারে তাহার চিত্তের উদারতা দেখিয়া অবাক হইতে হইত। 

কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য যখন গ্রন্থ ক্রয় কর! হইত, তখন তিনি কেবল 

নিজের রুচি অনুমরণ করিয়া গ্রস্থনিব্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত 

সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ যে তাহার প্রিয় হইবে তাহা ত 

স্বাভাবিক । ইহা ছাড়। আধুনিক ইউরোপের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, 

উপন্তাস, নাটক--কিছুই তাহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত ন|। 
নবীন অধ্যাপকেরা যে সকল অতি-নবীন কাব্-নাটকাদি পাঠ করিয়া 

আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে ন1 পাঠ করিলেও তাহাদের নিকট 

সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম শুনিয়া লইয়া কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিতেন। 

তাহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পকীয় যে কোন রচনা নৃতন প্রকাশিত 
হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। কাহার 

মুখে আধুনিক দার্শনিক বেগ্সোর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
মেগ্ডেলের বংশক্রমতত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্য গ্রন্থ সম্বন্ধে 

আলোচনা বাহার! শুনিয়াছেন, তাহারাই তাহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার 

ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন। ;. 

রামেন্ত্রবাবুর সহিত আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-ক্ষেত্রেও মিলিত 
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ছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কে রামেন্ত্রবাবুর কথা লিখিতে গেলে, 

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শেষ কর! যায় না। সাহিতা-পরিষদের সুযোগা মহারথিগণ 

সে কথা বিস্তার করিয়া লিখিবেন। তাহার দেশসেবা ও সাহিত্যসেবার 

ইতিহাস সর্বজনবিদিত, দেশের চিন্তারাজো ও ভাবরাজ্যে তিনি কোন্ 

স্থান অধিকার করিয়। গিয়াছেন সে কথা আলোচনা করিবার জন্ত 

অনেক স্থযোগ্য মনীধী আছেন। আমি শুধু রিপণ কলেজের নিভৃত 

ঘরের কোণে বপসিয়। তিনি কি গৃহস্থালী করিতেন, সেই ঘরের কথা 

বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছি । সে কথাও যে 

সব বল! হইল তাহা নহে, তবে ইহাতে যদি রামেন্দ্রবাবুর পরিচয় লাভের 

পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করে, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। 



(২৩) 
লেখক 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্র্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ 

যখন কলেজে পড়িতাম, তখন হইতেই মাসিক পত্রিকাদিতে রামেন্দ্র- 

বাবুর লেখ৷ পড়িয়! এমন একটা অপূর্ব মনীষার পরিচয় পাইয়াছি, 

যে মনীষা ঠিক সে ভাবে অন্ত কোনও বাঙ্গালীর লেখায় ফুটিয়৷ 

উঠে নাই, এবং অন্তক্ষেত্রে যাহার তুলন। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 

মধ্যেই পাওয়া! যায় ৷ পড়িবার সমন হইতেই সেই মনীষার শুভ্রোজ্জল 

মুত্তি আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছিল। তারপর নিজের সামান্য 

অর্থ্য ও নৈবেদ্ধ লইয়৷ যেদিন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মন্দিরে পুজা 

করিতে আঙসিলাম, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যজ্ঞবেদী ঘেরিয়া যে সব 

প্রধান খত্বিক্গণকে দেখিপাম, তাহাদের মধ্যে আমার এতার্দনের 

কল্পনায় নিশ্ষিত, ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রদ্ধায় অচ্চিত দেই মনীষার 

শুভ্রোজ্জল মৃত্তিটিকেও সত্য সত্যই চোখে দেখিলাম_-মামার মানসা-পুজ। 

এতদিনে সাক্ষাংকারের সিদ্ধিতে পৌছিয়৷ সুস্থির ও ধন্য হইল। তারপর 

জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পবিত্র হোমাধ্ির চারিধারে যে সমস্ত ক মিলিয়। 

আমাদের দেশমাতৃকার পুজায় দেবীসুক্তমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, 

তাহাদের মধ্যে স্বরগান্তীধ্যে ও ছন্দো-বৈভবে রামেন্ত্রন্ন্দরের কণ্ঠই 

বোধ হয় সকলের চেয়ে স্ুম্পষ্ট হইয়াছিল-দেশমাতৃকার আবাহনে 

এমন দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন, অবিরুত সুর ও ছন্দ আর কাহারও কণ্ঠে 

শুনিয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় না। শুধুকি তাহাই ? সে হোম-. 

বহ্নিতে অনেককেই অঞ্জলি পৃরিয়৷ আহুতি দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রামেন্দ্র- 
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স্ন্দরের অঞ্জলি যেমন ধার! হৃদয়ের সকল মমতা, সকল শ্রদ্ধা ও সকল 

আশা! দরিয়া ভরিয়। উঠিয়াছিল, এবং তাহার অনুষ্ঠান যেমন সর্বাঙগ- 

নুন্দর হইয়াছিল, তেমনটা হইতে খুব অল্পই দেখিয়াছি । তার পর 
আবার নানা গোলযোগে 'ও উপদ্রবে যখন জাতীয়শিক্ষার যন্্রশালার 

পুরোহিতেরাও ক্রমশ? স্বাধায়-মন্ত্রের খঘি, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি 

ভূলিতে বসিলেন, পুজার্থীর দলও যখন ক্রমশঃ ভিতরের গোলযোগ ও 

বাহিরের দুর্যোগ দেখিয়া মন্দিরদ্ধার হইতে অর্ধ্য নৈবেগ্ ফিরাইয়া লইয়! 

চলিল, তখন দেশমাতৃকার মহাপুজা পণ্ড হইতে বসিল ভাবিয়া, যে 

খষিকল্প পুরোহিতের প্রসন্নোজ্জল ললাট সকলের চেয়ে বেশী মর্মাস্তিক 

বেদনায় ক্রিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন-__রামেন্্স্থন্দর। এই 
আর্ধাভূমির বাস্তদেবতাটিকে রামেন্দ্রস্ুন্দর যেমন খাঁটী ভাবে ভালবাসিয়া 

গিয়াছেন, এবং সেই ভালবাসা প্রধানতঃ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ ও 

দাহিত্য-পরিষৎ এই ছুইটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়! যেমন স্থন্দরভাবে ফুটিয়! 

উঠিক্নাছিল, তেমন খাঁটা ভালবাসা ও তাহার তেমন সুন্দর পরিচয়, 

আমাদের অনেক বড় বড় অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মধ্যেও সচরাচর 

দেখিতে পাওয়! যায় না । অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, আমরা না 

চিনিয়া, না জানিয়াই “দেশকে ভালবাসি” একথা বলিয়৷ থাকি; যেখানে 
ভালবাসার পশ্চাতে কতকট৷ সত্যকার পরিচয়ও বা আছে, সেখানে সে 

ভালবাসাকে ভাব-সাধন। ও কন্ম-সাধনার মধ্য দিয়া সুন্দর ও সফল করিয়া 

লইবার অধিকার অনেকে সাব্য্ত করিয়৷ লইতে পারেন নাই । রামেন্দ্র- 

স্বন্দরের দেশাত্মবোধের পশ্চাতে দেশাত্মার সমাক্ বোধ ছিল, এবং দেশটা 

যাহাতে দেশাত্মার স্বরাজ্যের উপরই প্রতিষটিত হয় সে পক্ষে ভাবিবার 

মাস, লিখিবার কলম এবং খাটিবার ঝোঁক রামেন্্র্ন্দরের একাধারে 
যেমন ছিল, তেমন অপর কাহারও দেখি নাই। 



১৪৮ আচাধ্য রামেন্দ্থন্দর 

এ সব কথ। আমি আর বিস্তাপিত কারয়া বলিতে যাইব না। রামেন্তর- 

সুন্দর ভাবিয়া গিয়াছেন কি, তাহারই একটা নংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি 

চেষ্টা করিব। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের যজ্ঞশালায় যেদিন মন্ত্রবিস্থৃতি ও 

অঙ্গবৈকলা ঘটিয়। পড়িয়া আমাদের মত দীন সেবকের কর্মরসক্কোচ করিয়া 

দিল, সেদিন রামেন্ত্রবাবু আনাকে তাহার নিজের অপূর্ব ভাবসাধনার 
পুণ্যক্ষেত্রের একপ্রান্তে টানিয়া লইলেন__-আমাকে রিপণ কলেজে ব্রতী 

করিয়। দিলেন। কালেজের চাকুরী উপলক্ষ্য মাত্র _রামেন্ত্রবাবু তাহার 

নিজের শুত্রোজ্জল মৃত্তির চারিধারে যে নির্মল, শান্ত, পবিত্র বাযুমণ্ডল 

রচিয়। রাখিয়াছিলেন, সেই বায়ুরাশি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বক্ষ ভরিয়। 

বাহয়। আনিবার স্বযোগ তিনি আমায় দিলেন। বহু অপরাহব কলেজের 

কক্ষে সে বাযুমগলের মধ্যে থাকিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার 

ভাবদেহের 'ও চিন্তাদেহের অনেক দূধিত, তরল রক্ত ক্রমশঃ নিম্মল ও 

সতেজ হইস্। উঠিতেছে। লেখ! পড়িয়। যাহার অসুর মাত্র হইয়াছিল, 

সেই মধুবধী স্নিগ্ধ বাযুমণ্ডলে থাকিয়া তাহাই পরিপুষ্ট, পল্লবিত ও পুষ্পিত 
হইয়। উঠিয়াছিল। 

রামেন্দ্রবাবু আমার সঙ্গে তাহার গভীরতম চিস্তাগ্ল মাপাঞ্জোক। 

পইতে ভালবাসতেন। তাহার এই চিস্তাগুলির বিষয় “জিজ্ঞাসা” 

প্রভৃতি লেখার মধ্যে আছে, কিন্তু তার্দের [বিশদ পরিচয় আমর! পাই 

শেষ প্রবন্ধগুলিতে-__যেগুলি “ভারতবর্ষে” ধারাবাহিক ভাবে শ্রকাশিত 

হইয়া সম্প্রতি “জগৎকথা” নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। 

তাহার আদল কথাটি এই প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়াই বলিতে চাহিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে কথাটি তিন ঝালয়া শেষ 

করিয়। যাইতে পারেন নাই। তবে যে টুকু বলিয়। গিয়াছেন তাহার 

মধ্যেই সিদ্ধান্তের একটা সুত্র, তত্বের একটা হীঙ্গত, তিনি ফেলিয়া রাখিয় 



আচাধ্য রামেন্দ্রস্ুন্দর ১৪৯ 

গিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহার “মুক্তি” “যজ্ঞ” প্রভৃতি লেখা পড়া থাকিলে 
সেস্থত্র বা ইঙ্গিতের অনুমরণ করিয়া পথ হারাইবার আশঙ্কা নাই। 

আমি কলেজের ম্যাগাজিনে রামেন্ত্রবাবুর “জগৎকথা”র উপর টাকা- 

টিপ্লনী লিখিতাম__সেগুলি লিখিতে স্বয়ং রামেন্ত্রবাবুই আমায় সাহস 

দিয়াছিলেন। তাহার সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম: প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্তী 

স্পষ্ট করিয়াই নানা জায়গায় বলা হইস়াছে। আমি তাহার গোড়ার 

মাত্র ছুট। একট। কথা শুনাইব। 

রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তেমন পরিষ্কার মাথা ও অসাধারণ 

মনীষ। লইয়া পশ্চিম দেশের বিজ্ঞানক্ষেত্রে কেহ দেখ! দিলে, তিনি একজন 

ম্যাক্সওয়েল বা কেল'ভন্ ন! হইয়! যান না। কিন্তু বর্তমানে এ দেশের 
ভাবের মাটি যেরূপ অসার ও শিথিল হইয়। পড়িয়াছে, তাহাতে রামেন্্- 

বাবুর মত গ্রতিভাও বে তেমন বিশাল পরিপুষ্টিতে পৌছিয়া আশানুরূপ 
ফলবান্ বিজ্ঞানকল্নতরু হইতে পারে নাই, ইহাতে আপশোষের কারণ 

থাকিলেও বিস্মস্বের কারণ নাই । রামেন্ত্রবাবু যেমন বিজ্ঞান বুঝিতেন 

ও বুঝাইতেন, তেমন আর কেহ এ দেশে পারিয়াছেন কিন জানি না) 
তবে তাহার যেমন মাথা ছিল, তাহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানের সষ্টি-ব্যাপারে 

তার একজন প্রজাপতি হওয়াটাই উচিত ছিল। নিউটন, ডারউইন, 

ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি এইরূপ এক একজন প্রজাপতি । যাহার! সাক্ষাৎ- 

ভাবে বিজ্ঞানের স্থষ্টি না করিলেও. বিজ্ঞানের বীজমন্ত্রগুলি ধাহাদের 

ধ্যানে যথাযথ ভাবে আবিভূতি হয়, তাহার৷ বিজ্ঞানের খষি; আর ধাহারা 

শিষ্য যজমানের কল্যাণ কামনায় সেই মন্ত্রগুলির যথাযথ বিনিযোগ করিতে 

পারেন, তাহারা বিজ্ঞানের আঠাধ্য ও পুরোহিত। রামেত্্রসুন্দর 

বিজ্ঞানের খষি ছিলেন, কেন না, তাহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন শ্বরূপে 

হা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না। আচার্য এবং 
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পুরোহিত হিসাবেও তাহার খ্যাতি অতুলনীয়--তিনি যেমনভাবে 

তাহার লেখায় ও অধ্যাপনায় বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছেন, তেমনভাবে 

বুঝাইতে আর কাহাঁকেও শুনি নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার অসাধারণ 

কৃতিত্বের আর এক প্রমাণ--তিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্র গুলি সাদা বাঙ্গালায় 

আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, সেগুলি পশ্চিমদেশের সাধা বুলিতেই 

কেবল বিবৃত হইতে পারে, ইহাই অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার। যাহা 

হউক, রামেন্্র বাবু বিজ্ঞানের খষি ও পুরোহিত হইয়াও যে প্রজাপতি 

হইয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দেশের পরম ছূর্ভাগ্য 

কিন্ত এক হিসাবে বিজ্ঞানকে পরথ করিয়া লইবাঁর, বৈজ্ঞানিক 

সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করিয়া বার, একটি নূতন দিবাচক্ষু তিনি 

আমাদেষ জন্য সৃষ্টি করিয়। গিয়াছেন_-এই হিস!বে তাহাকে প্রজাপতি 

ভাবিলেও অসঙ্গত হইবে না। সেই দিব্যচক্ষু প্রাসাদাৎ আমর! দেখিতে 

পাই যে, বিজ্ঞানের বিরাট পুরী মর্মরনির্মিতি হইলেও সত্য সত্যই 
উহা মায়াপুরী। উপনিষদের শ্বেতকেতু প্রভৃতির যে বিজ্ঞান তাহার কথা 

বলিতেছি না, তবে পশ্চিমদেশের যে বিজ্ঞান, তাহার বিশাল আয়তনটা 

যে গড়িয়াছে সে ময়দানব! সতাসত্যই হাওয়ার উপরে সেই বিশাল 

নৌধটা গড়িয়! উঠিয়া আমাদের ভাববিশ্বাসকে তাহারই ক্ষুধিত পাষাণের 
চারিধারে মায়া-ডোরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এবং আমাদিগকে ভয়ে 

ও বিশ্বয়ে অভিভূত করিয়া গোলাম বানাইয়! দিয়াছে। বিজ্ঞানের 

ছুয়ারে আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস বাধা, বিজ্ঞানের নামে আমাদের বিচার- 

শক্তি একেবারে পঙ্থু। এই কুহকের ঘোর ভাঙ্গিয়৷ দিয়৷ বিজ্ঞানের 
আসল চেহারাখানি দেখাইয়া দিয়াছেন- আমাদের রামেন্দরসুন্দর | 

ভারতবর্ষে বেদপন্থী-সমাজে বাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা তাহার 

এইথানে। বেদৌজ্জল! বুদ্ধি ও বৈদাস্তিকের দৃষ্টি না৷ পাইলে কেহ 
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বিজ্ঞানের ভেক্কি ধরিয়া ফেলিতে পারে না। তেমন বুদ্ধি ও দৃষ্টি রামেন্্র- 
বাবুর মত আর কাহার ছিল ? 

বিজ্ঞানের গোড়ার ফাঁকি ধরিয়। ফেলিবার চেষ্টা পশ্চিমদেশেও একটু- 

আধটু যে না হইয়াছে, এমন নয়। বিজ্ঞান দেশ, কাল, জড় ও শক্তি 

লইয়া প্রধানতঃ কারবার করে। দুই জন্ ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ করিয় এই 

কয়টা আসল মসলা লইয়! বিজ্ঞানের মায়াপুরী গড়িতেছেন'__ ইহাদের এক 

জনের নাম পর্য্যবেক্ষণ, অপরের নাম গণিত। পরীক্ষা ও গণিত-বিদ্যা। 

মিলিয়া মায়াপুরী গড়িতেছেন বটে, কিন্তু ইহারা একদেশের লোক 

নহেন। গণিত-বিদ্ক' এক অবাস্তব ফধবলোকে অচলায়তন গড়িয়া! বাস 

করেন, ইহলোকের ধুলাকাদ| লইয়। ঘটা তিনি ইতরের কাজ মনে 

করেন। কল্পিত বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্ত, বৃত্তাভাস প্রভৃতি তাঁহার 

সম্পত্তি। ইনি খাঁটা গণিত। সময়ে সময়ে ইহলোকের জড় পদার্থ, 

শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়াও গণিত কারবার করেন বটে; কিন্তু 

কারবার করিবার পূর্বে তাহার বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া সেগুলিকে 

অতীন্র্িয়, আজগবী জিনিষ বানাইয়া লন। তখন ইনি মিশগণিত। 

ইনি যে লাটিম ঘুরাইয়৷ থাকেন, যে দোলক ছুলাইয়৷ দেন, যে তার 
কাঁপাইয়৷ থাকেন, সে লাটিম ধ্রবলোকের শিশুরাই বোধ হয় ঘুরাইতে 
পান); সে দোলকের দোল খাইয়াছেন বোধ হয় নারায়ণের নাভি- 

কমলোপরি আসীন একমাত্র লোক-পিতামহ; আর সে তার শুধু 

বাঁগ্দেবী বা দেবধি নারদের বীণাযস্ত্রেই বিভ্তন্ত রহিয়াছে। আমাদের 

পরিচিত, ইন্দরিয়গ্রাহথ পদার্থগুলি ঠিক স্বভাবে থাকিয্। গণিত-বিস্তার 

কাছে ঘেঁদিতে পারে না। গণিত-বিষ্ভ। যে মন্ত্র আওড়াইয়া৷ আমাদের 

অনুতবের জগংটাকে শুধু একট কল্পিত, বাত্ময় জগৎ করিয়া দেন, নে 
*নন্্রগুলিকে বলে ফর্মিউলা। এই ফর্মিউলা-রাক্ষপীর দস্তপংক্তির 

১১ 
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যেরূপ তীক্ষত৷ ও বহর, তাহাতে আমাদের কোনও সত্যকার অন্ভবই 

ইহার কাছে অক্ষত-দেহ ও অবিকৃত-মুত্তি থাকিয়া পালাইতে পারে না। 
যে জিনিষটা তার ফর্মিউলার পেষণ-যন্ত্রে ফেলিয়াছেন, সে গণিত 

জিনিষটা আর স্বরূপে বাহাল থাকিতে পারে না। পশ্চিম দেশের ম্যাক, 

পৌয়াকারে, কাল”, পিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতের! এ রহস্ত ক্রমশঃ বরিয়া 

ফেলিতেছেন ) 'সম্প্রতি আবার আইনষ্টাইনের দল যে ভাবে দেশ ও 

কাল লইয়। ঢালা-ওপর করিতেছেন, তাহাতে গণিতের একেবারে 
গোড়াতে গিয়াও ভরসা নাই। আমাদের অপরা-বিষ্ভার আগাগোড়াই 

আপেক্ষিক-_নিরপেক্ষ গ্ব সত্য সম্ভবতঃ ইহার কোনখানেই নাই। 

ইহাই হালের টাটকা খবর-_রামেন্ত্র বাবু তাহার সরল ও অপূর্ব ভাষায় 
বৈদান্তিকভাবে এ খবর আমাদের পূর্বেই শুনাইয়াছেন। গণিতের 
গোড়ার কথাগুলি লহয়৷ রামেন্ত্র বাবু যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব 

কথা পশ্চিমের বিচারকেরাও ভয়ে-সঙ্কোচে কতকটা অস্পষ্টভাবে 

বলিয়াছেন; কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর বৈদীস্তিক দৃষ্টি স্বচ্ছ ও নিঃসস্কোচ ছিল। 

তাহার পদনিয়ে একট ভূমি স্থস্থির ছিল-_সেখানে দ্াড়াইয়া তিনি একটা 

কিছু গড়িতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পশ্চিমে প্রায়ই দেখিতে পা, 

বিজ্ঞানের জ্ঞানবিশ্বীমা ও মতবাদগুলি পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া 
চুরমার হইতেছে; পাক! বনিয়াদের উপর কোন একটা কিছু কায়েমি 

ভাবে গড়িয়। উঠিতেছে না । ইহার হেতু--পশ্চিমের জড়-বিগ্কা এখনও 

্রহ্ববিদ্ভার তল্লাস পায় নাই) অপরা-বিদ্যা নানা শোতে নান। দিকে ভাসিয়া 

বেড়াইতেছে, এখনও পরা-বিস্তার স্থস্থির মাটিতে নিজের শিকড় চালাইয়া 

দিয়া বসিতে পারে নাই। 

পদার্থ-বিষ্কার অপর একজন ইগ্রিনিয়ার পরীক্ষা। আমর! মনে 

ভাবি, পরীক্ষা করিয়া বুঝি আমরা ইহলোকের খাঁটি খবর পাইব।- 
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বৈজ্ঞানিক তাহার যন্ত্রপাতি লইয়া! ইহলোককে যে ভাবে দেখেন, তাহাই 

ইহছলোকের আসল চেহারা । রামেন্ত্র বাবু এ ভূলও ভাঙ্গিয়া দিয়া 
গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক নিজের অনুভব, নিজের যন্ত্রপাতিতে প্রত্যয় 

যান না) তিনি কল্লিত “মাঝারি মানুষ*কে ডাকিয়া “আদশ” যন্ত্রপাতির 

সাহায্যে দেখিবার ব্যবস্থা দেন। কিন্তু 'মাঝারি মানুষ কোথায় বিচরণ 

করে, আদর্শ যন্ত্রপাতি কোন্ বিশ্বকর্মার কারখানায় তৈয়ারি হয়, 
তাহা কে বলিবে? অতএব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সত্য গড়কষা 

সত্য -আমাদের নিজের নিজের সাক্ষাৎ উপলব্ধ সত্য নহে। ম্তৃতরাং 

পাইতেছি যে, পদার্থ-বিগ্ভার ছুই কারিগরই হাত সাফাই দেখাইতে 

মজবুত। মালমসলা গুলাও নিরপেক্ষ, অমন্দিগ্ধ নহে। ফলে পাইতেছি, 

বিজ্ঞানের মায়াপুরী-যাহা রামেন্দ্রস্ন্দর আমাদের চিনাইয় গিয়াছেন। 

কলিত সর্পের একটা আশ্রয় ত চাই, রজ্ছুকে আশ্রয় করিয়াই ত সর্প- 

্রান্তি। মায়ারও একট! অধিষ্টান চাই। যে সত্যকার অধিষ্ঠানের উপর 

বিজ্ঞান তার মায়াপুরী তুলিয়াছে, সেটা এমন একটা বস্ত, যেখানে সন্দেহ 

অবকাশ পায় না, যেখানে দাড়াইয়। “অপর* কিছুর মার অপেক্ষ। নাই। 

সেই নিরপেক্ষ বস্তুটিকে রামেন্ত্রমুন্দর ডাকিয়াছেন, “মামি” বলিয়া 

বেদান্ত বলিবেন, আত্মা। আমি নিজে যা কিছু ঠিক যেমন ভাবে অনুভব 

করিতেছি, সেই বৰ জড়াইয়া আমার আমিত্ব-_-আমার “গ্রাতিভাসক 

জগৎ।৮ বেদান্তের এই পারিভাষিক কথাটাকে রামেন্্রবাবু একটু বিশেষ 

অর্থে লইয়াছেন। যাহা হউক, আমার নিজের অনুভবের মধ্যেই সব-_ 

তুমি, সে, নিখিল জগৎ-_-এই নিজস্ব অনুভবের মধ্যেই রহিয়াছে, আমি 

যে ভাবিতেছি_-তোমরা৷ আমার প্র এবং বাহিরে রহিয়াছ, সে তাবন! 

আমার ভিতরেই হইতেছে; কাজেই “আমার” বাহিরে আর জগৎ নাই। 

*তারপর এই “আমির কি জানি কেন খেয়াল হইল--আমার একট! 
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ভিতর-বাহির থাকিবে । এই খেয়ালের বশে তিনি নিজেরই খানিকটা 

“বাহির-বাড়ী” করিয়। দিলেন। এই যে একটা বাহির ভাবিয়! লইয়া 

সেখানে নিজেরই খানিকটা বিসর্জন করা, ছু'ড়িয়া ফেলা, বলি দেওয়া, 

এই ব্যাপারটার নামই যজ্ঞ। “আমি” যজ্ঞ করিয়া এই জগৎ ও আমার 

মত সব জীব স্থষ্টি করিয়াছি। এই বজ্ঞের ফলে “তুমি” ও “মে” আমা 

হইতে স্বতন্ত্র। আমি স্বতন্ত্র ভাবিব, এইরূপ খেয়াল করিয়াছি বলিয়াই 

স্বতন্ত্র নহিলে আমার বাহিরে আলাহিদ। কেহ বা কিছুই নাই। যাহা 

হউক, “তুমি” ও “সে” দেখ। দিবার পর, তোমাদের সঙ্গে কারবার 

করার আমার বাসন! হইল। তুমি ও মামি কারবার করিতে বসিয়া! কিছু 

কিছু হাতে রাখিয়া কারবার করি। তোমার নিজস্ব অনুভব জগৎ 

এবং আমার নিজের অনুভব জগং ঠিক হুবহু মিলিয়৷ যায় না। 

আমি যে কালে মাথাধরার কষ্ট পাইতেছি, তুমি সে কালে হয় ত সুস্থচিত্তে 
কেশবিন্তান করিতেছ। আমার মনে এক রকম, তোমার মনে আর 

এক রকম। কিন্ত তোমার আমার মধ্যে অমিল থাকিলেও, মিলও যথেষ্ট 

আছে। এই কাগজখান! তুমিও যে তাবে দেখিতেছ, আমিও প্রায় 

সেই ভাবে দেখিতেছি। মেঘ ডাকিলে দুজনেই শুনিব। আমাদের 

অন্দর-বাড়ীতে পরম্পরের প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু যে বাহির-বাড়ীতে 

বসিয়। আমরা পরম্পরের সঙ্গে কারবার করি, সেই বৈঠকখানা, সেই 

মেলামেশার জায়গা হইতেছে “ব্যাবহারিক জগং”। আমর! এই বাবহারিক 

জগতে থাকিয়! পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করি, এবং আমাদের সকল কর্ম 

ও সকল বিগ্া এই ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া। রামেন্দ্রবাবু তাহার লেখায় 

এই কথাটা খুব খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এমন খাঁটি বেদান্তের 

কথ৷ অকুতোভয়ে আর কেহ এমন ভাঁবে আমাদের সাম্নে ধরিয়াছেন 

কি? পাশ্চাত্য দর্শনের বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ রামেন্দ্রবাবুর অনেক 
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লেখার উপরে ছাপ রাখিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মাথার খুলির 

ভিতর হাজার হাঁজার বছরের পুরাণে। রক্ত যে চিন্তাটিকে বিশেষভাবে 

যোগাইয়াছে, সে চিন্তার মূল আমাদের বেদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাই, 

পশ্চিমে নহে । তিনি সে চিন্তার এত গোড়া ছিলেন যে, তার সঙ্গে 

অসমঞ্জস বুঝিলে কোন ব্যবস্থাকেই তিনি আমল দ্বিতেন না যথা 

দলবদ্ধভাবে বৈরাগীর ধন । 



( ২৪) 
লেখক- শ্রীযুক্ত স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্ 

আমি যখন 'সাধনা'র সম্পাদক ছিলাম, তখন স্বর্গীয় রামেন্রন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখার প্রথম পরিচয় লাভ করি; ইহার পূর্বে তাহার 

একটি মাত্র প্রবন্ধ বোধ হয় “নবজীবনে' ছাপ! হইয়াছিল। তখনই 
বুঝিয়াছিলাম, ইনি একজন যে-সে সহজ লেখক নন; তাহার পর যে দিন 

ব্রিবেদী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, 

ইনি একজন যে-সে সহজ লোকও ন'ন। ব্রিবেদী মহাশয় একজন মার্কা 

মারা, সকল বিষয়ে ছাপ রাখিয়া যাইবার মত লোক ছিলেন। তিনি 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে, বাঙ্গালীর জীবনে, বাঙ্গালার মাটাতে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়- 

স্বজন, পরিচিত জনের মনের মধো অদ্ভূত রকমের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। 

তাহাকে তুলিবার জে। নাই । তিনি নাই, কিন্তু তাহার সাহিত্য-সেবা, 

তাহার প্রতিভা, তাহার স্বদেশপ্রীতি, তাহার বন্ধুপ্রেম, তাহার 

পবিত্র সুন্দর জীবন চিরদিন সুন্দর ফুলের মতই ফুটিয়া 

থাকিবে । ত্রিবেদী মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালীর বেশভৃষ। করিতেন, তিনি. 

বাঙ্গালীর কলেজে পড়াইতেন, তিনি বাঙ্গালীর মত সরলভাবে সরল 

প্রাণে সকলের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন 

যাপন করিতেন, তিনি বাঙ্গালা দেশকে ধন্য করিয়াছেন। আজ এই 

নন্-কো-অপারেশনের কোলাহলের দিনে ত্রিবেদী মহাশয় একজন অন্পু- 

করণীয় ন্মরণীয় পুরুষ | ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা আমার মনেই আছে-_ 

শুধু দুই একটি কথায় আমার মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া তাহার 
উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি । | 



(২৫) 
লেখক-_শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

১৯০১ সালে আমি যখন রিপণ কলেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে পড়ি, 

দেই সময়ে সৌম্য-শান্তমুর্তি, প্রিয়দর্শন, পুজনীয় রামেন্্রবাবুর প্রথম 
সাক্ষা্লাভ করি। সে সময়ে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য মহাশয় 
কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। প্রথম বাধিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট এই 

বৎসর একটি স্মরণীয় বৎসর । কারণ, কেবলমাত্র এই বৎসরেই অধ্যাপক 

রামেন্্সুন্দরের পদতলে বসিয়া রসায়ন-পাঠের স্থযোগ ও সুবিধা 

প্রথম বার্ধিক শ্রেণীর ছাত্রদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। 

তাহার শিক্ষা প্রণালীর যে একটু বিশেষত্ব ছিল, তাহার কথাই সর্বাগ্রে 

উত্থাপন করিতে চাই। রসাক্সনবিদ্যার হাতেখড়ি এই সময়েই 

আমাদিগকে করিতে হয়। নূতন বিদ্যার উপর বক্তৃতা দিয়া, বিষয়টিকে 
পরিস্ফুট কর! সহজসাধ্য নয় বিবেচনা করিয়া, তরলমতি যুবকদিগের 

মনে রসায়ন-প্রীতি জাগাইবার জন্ত তাহার উদ্ভাবিত প্রণালীকে আমরা 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়! ধরিয়া লইতে পারি। সে পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে 
কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষ।-প্রদর্শন (012506008] 7%09611009005) 1 

বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে নৃতন পদার্থ উৎপাদন করিয়। তিনি আমাদিগের 

মনকে 'নৃতনের' দিকে আকৃষ্ট করিতেন। নৃতনের মোহে আমরা নূতন 
জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শন-জনিত আনন্দ আমাদিগের 

কৌতুহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জঙ্ঠ ব্যগ্র করিত। আর 

পকলেই স্বীকার করিবেন, এই কৌতুহল-স্থষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্তয। 
| কৌতুহল ন৷ জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কি, তাহ! জানিতে পারা 
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যায় না। এই জিনিসট। ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 

প্রথমে পরীক্ষা! দেখাইয়া, পরে পরীক্ষিতব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বার! বুঝা ইয়া 

দিতেন। আর বোধ হয়, এই কারণেই আমি বিজ্ঞানের দিকে 

বিশেষভাবে আকুষ্ট হইয়া পড়ি। 

যথাসময়ে আমি এফ-এ পাশ করিয়। উক্ত কলেজেই তৃতীয় বার্ষিক 

শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। পাশ ও অনার্সে রামেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যার 

অধ্যাপনা করিতেন। তাহার অধ্যাপনার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, 

বরাবরই তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বক্তা দিতেন। 

মাতৃভাষার সাহাধ্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদান সর্বাঙগস্ন্দর হইতে পারে না 

বুঝিয়া, প্রচলিত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জাবদ্ধ না থাকিয়__গড্ডালিকাপ্রবাহে 

গা ভাসান না দিয়া, তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া 

দিতেন। আমরাও বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতাম। ইংরাজী 

তাষাতে পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া, তিনি বাঙ্গালায় বণিত বিষয়গুলি 

আবার ইংরাজীতে বলিতেন। ধাহার! তাঁহার পদতলে বসিয়। পদার্থবিদ্যা 

শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তীহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন 

যে, পদার্থ-বিদ্যার জটিল বিষয়গুলি (1901167)9.0081 [১9:0০973) ছুরূহ 

অঙ্কপাত (17151)67 11901)20020205) ব্যতিরেকে সহজে শিক্ষা দিতে তিনি 

অদ্বিতীয় ছিলেন-বোধ হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, 

এ বিষয়ে কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দীই ছিলেন না। আমার বোধ হয়, 151৮ 

এর 75৪৮ নামক পুস্তকের তাপতত্ব (11)61700001820)105 ) নামক 

দুর্বোধ্য অংশ সহজ সরলভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়৷ বুঝাইতে তাহার মত কেহ 

পারেন কি না সন্দেহ । 

পাঠ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে কথাচ্ছলে এক দিন তিনি যে কথা. 

বলিয়াছিলেন, তাহ! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন। মনে করিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত 
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করিয়৷ দিলাম, “আমার পাঠ্যাবস্থায় কোন পাঠকে বিশেষভাবে আয়ত্ত 

করিবার পূর্বে উহ! আমি নিজের হাতে খাতায় লিখিতাম__লিখিয়া 

মিলাইয়! দেখিতাম। কোন জিনিসটা বুঝিয়া উহা! লিখিতাম, তারপর 

আমার লিখিত অংশটি ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা পুস্তকের সহিত 

মিলাইয়! দেখিতাম। এই ভাবে ছাত্রাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত 

লিখিয়। আসিয়াছি।” +$৬1101175 1002185 21081) 10911601% বলিয়। 

ষে প্রবচন আছে, তাহার যাথাধধ্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 

এই কথা বলিয়াছিলেন। 

ত্রিবেদী মহাশয় একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার 

প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু ঢু'টি বড়ই সুন্দর ছিল। একদিন তিনি অনার 

ক্লাসের বোডে নানাপ্রকার নক্সা! আকিয়। আলোক-তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা 

দিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সপ্তম বা! ষষ্ট শ্রেণীর বালক বাহিরে 

দাড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। ত্রিবেদী মহাশয় ফিরিয়া বালকটির 

মুখের দিকে বিক্ষারিত নয়নে চাহিবামান্র সে ভীতিব্যপ্রক চীৎকার 

করিয়া ছুটিয়৷ পলায়ন করিল। ত্রিবেদী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও 
অমন তাবে টেচাইয়া পলাইয়৷ গেল কেন?” আমি বলিলাম, “সার, 

আপনার চাহনিতে ওর আত্মাপুরুষ শুকাইয়। গেছে, তাই ও চেঁচিয়ে 

পালিয়েছে ।” এই কথা শুনিয়া তিনি যে ভাবে হাসিয়াছিলেন, সেরূপ 

প্রাণখোলা হাসি আমি আর দেখি নাই। আমার উত্তর শুনিয়া 

তিনি ছাত্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্ত তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে ঝলিলেন; 

কিন্ত তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়! গেল না। বোধ হয়, তত ক্ষণে সে বেচারা 

ক্লাশে ঢূকিয়া হাফ, ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। 
মাতৃভাষার অনন্তসাধারণ সেবক রামেন্ত্রসন্দর অধ্যাপনার সময় 

ক্লাসে কখনও মাতৃভাষার আলোচনার জন্য কোন দিন কোন কথাই 
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বলিতেন না । অগ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতেন না; 

কিন্ত যে সকল ছাত্র অধীত বিষয়গুলি বুঝিবার ঞন্ত বা যে কোনও 
কারণেই হউক, তাহার বাটীতে যাইত, তখন তিনি তাহাদিগকে মাতৃ- 

ভাষার অনুশীলন জন্ত উপদেশ দিতেন_-মাতৃভাষাকে তাহার জীবনের 
মুখ্য উদ্দোগ্ত করিতে বলিতেন-_-কবির কথার ঝলিতেন, 'নানান্ দেশের 

নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা।” আর একট। কথা 

বলিতেন _-বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবা! করিবার জন্ত । তিনি বলিতেন, 

“উহা! আমাদিগের মাতৃমন্দির, আমরা ওখানে বঙ্গবাণীর প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি 

_যাহার যতটুকু শক্তি, মার পূজার দ্রব্যসন্তার লইয়া! উপস্থিত হও ।”' এই 

মাতৃভাষার সেব। ও সাহিত্য-পরিষদের সেবার প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে 

একমাত্র তিনিই জাগাইয়। দিয়াছেন, এজন্য আমি তাহার নিকট চিরখ্খণী। 

ত্রিবেদী মহাশয়কে আমর! যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে তাহাকে পরম 

হিন্দু বলিয়াই জানি । শুনিয়াছি, পুর্বে না কি তিন নাপ্তিকবাদী ছিলেন। 

হিন্দুর আচার-খ্যবহার ও নিষ্ঠার প্রতি তাহার অচলা। ভক্তি ছিল। তিলি 
শ্রদ্ধার সহিত সেগুলির 'অধিকাংশের আলোচনা করিয়] বুঝিয়াছিলেন যে, 

সেগুলি গভীর জ্ঞানপ্রহ্ুত, আমাদিগের জাতির কল্যাণকর । তাই 

বখন তিনি রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন” পড়িলেন, তখন মর্শ্নাহত 

হইয়া, বলিয়াছিলেন, “একট! জবাব দিতে হবে” কিন্তু জানি না, কেন 

তিনি উহার জবাব দেন নাই । তাহার বৈদিক যজ্ঞের বিজ্ঞান-দন্মত 

ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক নাস্তিক আবার আস্তিক হইয়া হিন্দুধর্মের প্রতি 

আকুষ্ট হইয়াছেন । 



(২৬) 
লেখক- শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ 

আচার্য্য রামেন্তরনুন্দরের লেখনী যেন 'সোণার কাঠি। এই সোণার 

কাঠির স্পর্শে নীরস বিষয়ও সরস হইয়া উঠিত। তিনি *্শব্বকথা”্য 

শব্দতত্্, ভাষাতত্ব ও পরিভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়। 

লিখিয়াছেন, তাহার তুলনা বাঞ্গাল! ভাষায় বোধ করি আর নাই। তাহার 

“্ধ্বনিবিচার” প্রবন্ধে তিনি যে অভিনব তত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা 

ভাষা তত্ববিৎ মাত্রেরই আদরের বস্ত । ধ্বন্তাত্মক শব্ধ সম্বন্ধে যে এত কথা 

বলা বাইতে পারে, তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই । এক 

রাজ। রামমোহন ব্যতীত আর সকলেই সংস্কতের অনুকরণে বাঙ্গালায় ৭টি 

কারকের বিভক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। রাজা রামমোহনও বাঙ্গালায় 

সংস্কতের অনুকরণে গটি বিভক্তি থাকিবে না কেন, তাহার সম্বন্ধে ভাল 

যুক্তি দেখান নাই। কিন্তু আচার্য্য রামেন্ত্রন্থন্দর এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি 

দেখাইয়াছেন, তাহ। প্রমাণমহ হইবে কি ন। সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, 

পাঠক উপন্তাসের মত উহা পড়িয়া যাইবেন। বাঙ্গাল! ব্যাকরণের নিয়ম 
সংস্কৃতির অনুলরণ করিবে, না কথাভাষার মত পৃথক পথে চলিবে, ইহ 

লইয়া বনু দ্রিন হইতে বিধাদ চলিয়া আদিতেছে, এখনও চলিতেছে; 

কিন্তু আচার্য্য ১৩০৮ সালে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয় গিয়াছেন, দুঃখের 

বিষয়, আজ পর্যন্ত কোন সাহিত্যিকই সে পথের পথিক হইতে পারেন 

নাই । হইলে, বোধ করি বঙ্জভাষ। তাহার নিকট চিরধণী থাকিত। 

পরিভাষা" নাম শুনিলেই পাঠকের মনে একট! আতঙ্ক জন্মে, বুঝি 

কোষগ্রন্থের মত একট! শুধু শব্ব-তালিক1 পড়িতে হইবে; কিন্তু আচার্য 
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রামেন্ত্রস্ুন্দরের সোণার লেখনী এমন নীরস বিষয়কেও সরস করিয়া 

তুলিয়াছে। পরিভাষার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে তাহার প্রবন্ধে তিনি যে 

চিন্তাণীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই দুর্লত। তাহার আশা 
ছিল, বাঙ্গালা ভাষা যখন এত উন্নত হইয়াছে, তখন শীদ্রই বাঙ্গালায় কতক- 

গুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে হইবে । ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালায় 

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে গিয়। যখন দেখিবে, অভিধানগুলিতে বৈজ্ঞানিক 

পরিভাষা নাই, তখন তাহার। বাঙ্গাল! ভাষাকে গালি পাড়িবে। তিনি এই 

তয়ে ১৩*১--১৩০৬ সালের মধ্যে ৪টি পরিভাষ| বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন। কিন্তু হায়, আচার্যের সে আশা! এত দিনেও সফল হইল না। 





আাত্য লীম্ষেদ্দ-ল 

কি ২ 

৬রামেস্দ্রনুন্দর (বাদ্ধক্যে ) 



বামেন্দ-কথা 

পরিচয় 

১৫৯০ খুষ্টাবঝে রাজ! মানসিংহ যখন বন্নদেশ আক্রমণ করিবার জন্ত 

আসিয়াছিলেন, তখন অমিত বলশালী পুণ্তরীকবংশোদ্তব সবিত। রায় 

পুক্রপৌন্রাদি লইয়া! তাহার সহিত বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। রাজ। 
মানসিংহের অন্ুগ্রহেই তিনি ফতেসিংহের জমীদারী প্রাপ্ত হন। 

দীক্ষিত-উপাধিধ।রী সবিতা রায় জিঝোতিয়া শাখান্ততূক্ত ছিলেন। 
এই পুণ্তরীক-বংশের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কনোজিয়! ও ভূমিহার প্রভৃতি 

পশ্চিমদেশীয় ব্রাঙ্মণগণ ফতেসিংহে আপিয়া বাস করেন । 

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে কান্দী মহকুমা! । ইহার পূর্ব 
সীমায় ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্ধমান জেলা ও পশ্চিমে বীরভূম অবস্থিত । এই 
কান্দী মহকুমার মধ্যে কান্দী ও ভরতপুর থানার প্রায় সমুদয় অংশ এবং 

বড়েখয়া, গোকর্ণ ও খরগ্রাম থানার কতকাংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণ! 

ছুই শত বৎসর পূর্বে বন্ধুল-গোত্রীয় জিঝোতিয়! ব্রাহ্মণ মনোহররাম 

ত্রিবেদীর পুত্র হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টে'য়! গ্রামে 

আঁসিয়। বাস করেন। ত্রিবেদী-বংশের এই মনোহররাম ও তৎপুক্র 

হৃদয়রাম প্রথমে বাঙ্গাল! দেশে আগমন করেন । হৃদয়রামের পুক্র দয়ারাম ; 

দয়ারামের চারি পুত্র, _গদাধর, বৈগ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারার়ণ। 

গদাধর নিঃসন্তান থাকায় তাহার মধ্যম ভ্রাতা বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র 

বলভদ্রকে পুল্গরূপে গ্রহণ করেন। এই বলভদ্বের সহিত জেমোর রাজ! 

লক্মীনারায়ণের কন্। দয়াময়ী দেবীর বিবাহ হয়। | 

রাজ। লক্মীনারায়ণ নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কন্ত। দয়াময়ী 
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ব্যতীত কালীনারায়ণ নামে তাহার এক পুঞ্র হয়। জেমৌর বর্তমান 

রাজারাই কালীনারায়ণের বংশধর। 

বলভদ্রের কৃষ্চসুনার, ব্রজনুন্দর ও ভূবনন্ন্দর নামে তিন পুল্র ও 

তিনকড়ি নামে এক কন্তা হয়। বণভদ্রের মধ্যম পুত্র ব্রজন্ুন্দর নিজে 

কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন।" তিন “মাধবন্থুলোচনা" নামে একখানি 

গদ্ঘপদ্ঠময় নাটক, ন্র্ণসিন্দুর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ নামক একখানি 

প্রহন বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। জ্যেষ্ঠ কঞ্চনুন্দরের, গোবিন্দনুন্দর 

ও উপেন্ত্রস্থন্দর নামে ছুই পুত্র হয়। ১২৫৫ সাণে গোবিন্দনুন্দর ও 

১২৫৮ সালে উপেন্ত্স্ুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। এই গোবিন্দসুন্দরই রামেন্র- 

সুন্দরের পিতা । 

রাধিকাস্ুন্দর ত্রিবেদীর কন্তা চন্ত্রকামিনী দেবীর সহিত গোবিন্ব- 

নুন্দরের বিবাহ হয়। গোবিন্দসুন্বরের রামেআ্সন্দ। ও ছুর্গাদান নামে 

ছুই পুত্র এবং চারিটি কন্ত হয়। 

১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র শনিবার কুষ্ণা চতুর্থ তিথিতে রামেন্্র্ুন্দর 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্গাধান ব্রিবেদী মহাশয় 

রামেন্দ্রবাবু অপেক্ষ। বয়সে দশ বৎসরের ছোট। 

রাজ। লক্ষমীনারায়ণের পুত্র কালানারায়ণের পৌন্র রাজ! নরেব্রনারায়ণ 

এবং লক্ষমীনারার়ণের কন্তা। দয়াময়ী দেবার পৌন্রদ্বয় গোবিনাস্ুন্দর ও 

উপেন্্রন্ুন্রের কীত্তিছটায় জেমো-কান্দী উদ্ভািত। এই তিন 

পুণ্যশ্লোক মহাআ্মার আদর্শে রামেন্ত্রস্ুন্দরের আদর্শ জীবন গঠিত 

হইয়াছিল। আভিজাত্যের এই অপুর্র্ব গৌরবে গৌরবাদ্ধিত রামেন্্ন্ন্দরের 
কথা বলিবার পুর্বে এই তিন জনের একটু পরিচয় দিব । 

গোবিন্স্থন্দর ও উপেন্দরন্ুন্ধরের পিতামহী দয়াময়ী দেবী এবং রাজা 

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতামহ কালীনারায়ণ উভয়ে ভাই-বোন ছিলেন। 
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এই হিসাবে রাজ। নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত গোবিদ্দন্থন্দর ও উপেন্দ্রস্ন্দরের 
ভ্রাতৃসম্পর্ক। রাজ! নরেন্দ্রনারার়ণের অপেক্ষা বয়সে গোবিন্দস্তুনদর আট 

বৎসরের ও উপেন্দ্রস্থন্দর এগার বত্সরের ছোট ছিলেন। : 

রাজা নরেন্্নারায়ণ নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্যায়ের 

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তিনি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। 

এমন কি, উদ্ধতন রাজপুরুষদিগের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতেও 

তিনি অগ্রণী ছিলেন। অপর দিকে তিনি আবার বিনয় 'ও সৌজন্ের 

প্রতিমৃত্তি ছিলেন। তাহার চরিত্রে একাধারে কোমলতা ও কঠোরতার 

যে অপূর্ব সম্মিলন দেখিতে পাই, তাহা অন্ুকরণযোগ্য । সকলগ্রকার 

সমাজহিতকর কার্য্যেই তাহার পূর্ণ সহান্ৃভৃতি ছিল। তাহার বিচারশক্তি ও 

বিবাদনিষ্পত্তি-ক্ষমতার উপর স্থানীয় ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের 

এরূপ অচল! ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, কেহ কথনও আদালতের দ্বারস্থ 

হহত না । 

রামেন্ত্রসুন্শরের পিত। গোবিন্দস্রন্দর নিজে একজন সাহিত্য-রস-পিপাস্থ 

লোক ছিলেন। তিনি “বঙ্গবালা”ঁ নামে একখানি উপন্তাস 

লিখিয়াছিলেন। সেই উপন্তাসের ভূমিকাঁটি পয়ারে রচনা করেন। উতা 

পাঠ করিলে তীহার দেশাত্মবোধের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
জ্যোতিষশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। রামেক্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 

“সর্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। 

এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন দোষ সহজে 

তাহার চোখে পড়িত না । সর্ববিধ ক্ষুদ্রতা, কপটত। ও সন্কীর্ণতা ভয়ে তাহা 

হইতে বনু দূরে থাঁকিত।” ( পুগুরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা ) সকল সদনৃষ্ঠানেই 

তিনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রধান সহায় ছিলেন। অসামান্ত 

*নির্ভীকততা ও সহিষণুত। প্রভাবে তিনি সকলের কাছে আদরণীয় ছিলেন। 
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রামেন্দ্রমুন্দরের খুল্লতাত উপেন্দ্রনুন্দরও সাহিত্য।ন্থুরাগী ছিলেন; 

স্কৃত শ্লোক রচনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমত! ছিল । তিনি কোমলকাস্ত 

পদবিভ্তাস দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা! করিতে পারিতেন । 

তাহার বালস্থলভ সরলতা ও কোমলত। অনন্তহ্ল্লনভ ছিল। 

পিতা ও পিতৃব্যদ্বয়ের আদর্শ চরিত্র, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, নিভীকতা। 

পরোপকার-স্পৃহা, বালস্ুলভ সরলতা ও সাহিত্যান্ুুরাগ পুক্র রামেন্দ্র স্ুন্দরে 

বত্তিয়াছিল। উত্তর/ধিকারিস্ুত্রে রামেন্দ্রনুন্দর এই গুণাবলীর অধিকারী 

হইয়া ভবিষ্যতে নিজের যত, অধ্যবসায় ও সাধনার ফলে সাহিত্য-সাধন- 

মার্গের যে উন্নত স্তরে উঠিক়্াছিলেন, তাহার নুতন পরিচয় বোধ করি, 
দিতে হইবে না। সাধক রামেন্্রসুন্দর বঙ্গবাণীর সেবাকেই জীবনের 

একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, নিষ্ট। ও শ্রদ্ধার সহিত সেই ব্রত পালনপূর্ববক 
বঙ্গভাষাকে অপুর্ব সম্পদের অধিকারী, বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জল ও 

আপনাকে ধন্য করিয়াছেন । 

ছয় বংসর বয়সে রামেন্দ্রন্রন্দর গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্তি 

হন। পিতৃদত্ত স্থশিক্ষাগুণে প্রতি বংসরই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান 

অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই শিক্ষার ফলেই তিনি 

বাল্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে অনুরাগী হইয়া! পড়েন। 

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি নিজ জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়৷ 

পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি কান্দীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
ভর্তি হন। এই সময়ে রামেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে আরম্ত 

করেন। প্রবেশিক। পরীক্ষার কয়েক মাল পুর্বে ১২৮৮ সালের ১৮ই আষাট 
তারিথে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই আকনম্মিক বিপৎপাতে অভিভূত 

হইয়াও ১৮৮২ খুষ্টাব্বে তিনি প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 

করিয়৷ ২৫- টাকা বৃত্তি পান। এই সময় তাহার বয়স আঠার বৎসর। 
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প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার চারি বৎসর পূর্বে রাজা নরেন্ত্রনারায়ণের 
কনিষ্ঠ! পত্থীর গর্ভসম্ততা নিষ্ঠা কন্তা| শ্রীমতী ইন্দুপ্রতা৷ দেবীর সহিত 

রামেন্দ্রবাবুর বিবাহ হয়। তখন রামেন্দ্রবাবুর বয়ম চৌদ্দ ও তাহার 
পরিণীত। পত্বীর বয়স সাত বৎসর । 

খুল্লতাত উপেন্দ্রন্ুন্দরের সহিত কলিকাতায় আসিয়া রামেন্দ্রবাবু 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি সাহার পাঠ্য পুস্তকে 

ভাদৃশ মনোযোগী ন। হইয়া, ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে অধিক সময় 
ব্যয় করিতেন। ইহার ফলে তিনি ১৮৮৪ খুষ্টার্ধে এফ. এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় 

স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ২৫২ টাকা বৃত্তি ও 
আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক লাভ করেন। এই সময়ে আর একটি শোকাবহ 

ঘটনায় তিনি অভিভূত হইয়। পড়েন। ১২৯১ সালের ৬ই কার্তিক তাহার 

পুজনীয় পিতৃব্য উপেন্্র বন্দর পরলোকে গমন করেন । 
_.. রামেন্্বাবু যখন প্রেসিডেন্পী কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে তাহার 

সহিত স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় অবিনাশচন্দ্র বস্থু বাহাদুর, 

জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, প্যারীলাল হালদার, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাছ্র, 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালিদাস মল্লিক ও হুইলার সাহেবের বন্ধুত্ব হয়। 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ইহার! সকলেই রামেন্্রবাবুর সহপাঠী ছিলেন। 

বি-এ পরীক্ষাতেও রামেন্দ্রবাবু যত্পূর্বক পড়িতে পারেন নাই। 

এই সময়েই তাহার বিজ্ঞান পাঠে আসক্তি জন্মে এবং সেই দিকে বিশেষ 

মনোযোগ দেওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাকে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া 

একরূপ বন্ধ করিতে হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্বে তিনি বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান- 

শাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়৷ চল্লিশ টাকা বৃত্তি পান। এই 

সময়েই “নবজীবন” পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

ইহার পরের ঘটন! রামেন্দ্রবাবুর নিজ-লিখিত আত্ম-কাহিনী ( বঙ্গ- 

১ 
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ভাষার লেখক, ৮*২ পৃষ্ঠা) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,-“পর বৎসর 

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শ।ম্ত্রে এম এ দিবার জন্ত প্রস্তুত হই। রসায়নের 

অধ্যাপক পেড্লার সাহেব একটি “ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়। সন্তুষ্ট হন ও 

তখন হইতেই প্রেম্টাদ ছাত্রবৃত্তির জন্ট প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। 

বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; এ পরীক্ষায় আমার 

কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে বাক্ত 

করেন ;--আমি এ পধ্যস্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এ 

৫0101 21710 00 006 0০90. কিঞ্ি ামিয়। তিনি পুনর্বার বলেন ---০৭% 

৪010 ০৫ 01১6 1০০৮ তাহার এ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমাদের 

জন্ প্রস্তুত হইতে থাকি ।” 

১৮৮৭ খৃষ্টান তিনি এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শান্ত্রে (৪8751 & 

চ1)751০8] 5০1০০০ ) প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একখানি স্ুবর্ণ- 

পদক ও এক শত টাকার পুস্তক পুরস্কারম্বরূপ লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী 

কলেজ হইতে এই পরীক্ষায় যে পাচ জন ছাত্র তাহার পরবর্তী স্থান 
আঁধকার করেন, তাহাদের নাম ক্রমানুযায়ী নিক্সে প্রদান করিলাম 7__ 

দ্বিতীয় স্থান__প্যারীপাল হালদার 

তৃতীয় স্থান__স্থরেশচন্ত্র সিংহ 

চতুর্থ স্থান-_জ্ঞানেন্ত্রনাথ চৌধুরী 
পঞ্চম স্থান_-কালিদাস মল্লিক 

এই বৎসরেই সংস্কৃত কলেজ হইতে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 

এম্ এ পরীক্ষায় সংস্কতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
ইহার পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খুষ্টাব্ে রামেন্দ্রবাবু প্রেমটাদ রায়- 

চাদ বৃত্তি লাভ করেন। অবিনাশচন্ত্র বস্থ (এক্ষণে রায় বাহাছুর) 

মহাশয়ও এই বৎসরে রামেন্ত্রবাবুর সহিত একত্রে & বৃত্তি পান। এই 
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প্রীক্ষায় রামেন্ত্রবাবুর লিখিত কাগজ দেখিয়! পরীক্ষকেরা নিম্নলিখিত 

অভিমত প্রকাশ করেন ;-_ 

1106 ০20010706 %/1)9 [001 1) 1১155105210 (170117190% 

15 [0011121)5 0070 19656507061) 009 1795 95 9610 08101) 01) 0795৩ 

5019)900 2 0015 ০3520112000.--অর্থাৎ প্রেমটাদ রায়ঠাদ পরীক্ষায় 

এ পধ্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স ও কেনিষ্ট্ী লইয়্াছেন, এই ছাত্রই 

তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ।”-( বঙ্গভাষার লেখক, ৮০২ পৃঃ )। 

ইহার পরে ছুই বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারে 

বিজ্ঞান চর্চা করিবার জন্ত পেড্লার সাহেবের কাছ হইতে অনুমতি 

পাঁন। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও তিনি বিদ্যা চর্চা 

করিতে কোন দিন ৰিরত হন নাই । চিরজীবন জ্ঞানাজ্জনের জন্ত তানি 

অধ্যয়ন করিতেন। 

১৮৯০ খুষ্টাব্দে তিনি এন্টাসের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পর 

বৎসরে রাজ। নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। এ সময়ে রামেন্দ্রবাধুর বয়স 

২৭ বৎসর ৷ পিতা ও পিতৃকল্প যে ছুই জন পরমাত্মীয়ের স্নেহ, যত্ব ও আদরে 

তিনি লালিত, বাহাদের উচ্চ আদর্শে তাহার আদর্শ জীবন গঠিত, তাহারা 

একে একে চলিয়া গেলেন-রহিলেন কেবল স্বামি-শাকাতুর! রামেন্দ্ 

বাবুর পুজনীয়। বিধব! জননী । 

১৮৯২ খুষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজে বিজ্ঞান-শান্ত্রের অধ্যাপক নিধুক্ত 

হন। ১৯০৩ খুষ্টাব্ধে আচার্য কৃৰ্ককমল ভটাচার্য মহাশয় অধ্যক্ষ-পদ 

ত্যাগ করিলে, তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল 

পর্য্যস্ত প্রায় সতের বসর কাল এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় ও সিনেট সম্পর্কে তিনি বনু কাঞ্জ করিয়া 

গিষ্নাছেন। তাহার অধ্যক্ষত1 ও পারচালনা-গুণে রিপণ কলেজ 
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উন্নতির শীর্ধ সোপানে আরোহণ করিয়াছে । এ বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় 

ইতিপূর্ব্বে অন্ত লেখক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে । 
রামেক্দ্রবাবুর ছুই কন্ত। ও এক পুত্র হয়। পুক্রটি তাহার দ্বিতীয় 

সন্তান, শৈশবেই এক বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয় । 
কান্দী বাগডাঙ্গানিবাসী' জমীদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রগোপাল রায় 

মহাশয়ের সহিত রামেন্দ্রবাবুর জোষ্ঠ। কন্ত! শ্রীমতী চঞ্চলা দেবীর এবং 

ষশোহরের অন্তর্গত সাম্টানিবাী জমীদার শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র রায় 

মহাশয়ের সহিত তাহার কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজ! দেবীর বিবাহ হয়। দুই 

কন্তা ও তাহাদের পুত্রকন্তাগুলিকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, 

তাহারা তাহাদের আদরের 'বাবু-দাঙ্ধার' কাছে প্রায়ই থাকিত, তিনি 

তাহাদের চোখের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না । 

১৩১৮ বা ১৩১৯ সালে তিনি বারুপরিবর্তনার্থ ৬পুরীধামে গমন 

করেন। সেইথানে তাহার মস্তিষ্কের পীড়। হয়। ১৫ দিন মাত্র থাকিয়া 

সেখান হইতে ফিরিতে বাধ্য হন। সেখান হইতে ফিরিয়া! আসিবার পর 

তিনি ফিকৃ বেদনায় (09110 7210 ) আক্রান্ত 'হন। 

এই সময় হইতেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থালাভের আশায় 

তিনি কিছু দিন ভাগীরথীর উপরে নৌকায় অবস্থান করেন। কিন্ত 

কিছুতেই পুর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। 

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে তিনি ব্রাইট পীড়ার আক্রান্ত হন! এ 

সালের ২২শে পৌষ তাহার প্রিরতম। কনিষ্ঠা কন্তার মৃত্যু হয়। এই 
শোকাবহ ঘটনার পর হইতে তাহার পীড়া বুদ্ধি পায়। ১৩২৫ সালের 

মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন জেমোর ভবনে তাহার পৃজনীয়া মাতৃদেবী 
পরলোক গমন করেন; এই সময়ে রামেন্ত্রবাবুর শরীর খুবই খারাপ । 

তিনি তখন কলিকাতা, বহু লোকের নিষেধ অগ্রাহা করিয়া মাতৃদেবীর 
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শাদ্ধকৃত্য সম্পাদনের জন্য জেমোয় গমন করিলেন। নানা একার অনিয়ম, 

উপবাস ও পথকষ্টে রামেন্ত্রবাবুর পীড়া প্রবলাকার ধারণ করিল। 
শ্রাধ্ধাদি সমাপন হুইয়। যাইবার পর ১৯৩২৫ সালের জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথমেই 

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহাকে কলিকাতায় আনা হইল। চিকিৎসা হইতে 

লাগিল, কিন্তু ফল বড় কিছু হইল না রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই 

চলিল। ্ 

এই সময়ে কখীন্তর রবীন্দ্রনাথ "নাইট* উপাধি বর্জন করিয়। যে ইংরাজী 

পত্র লেখেন, রামেন্্রবাবু তাহা পাঠ করিয়। ১৮ই জ্যেষ্ঠ রবিবার (মৃত্যুর 

ছয় দিন পুর্বে) তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ছর্গাদাস বাবুকে রবীন্দ্র বাবুর 

নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি রবীন্দ্রবাবুকে রামেন্দ্রবাবুর শেষ দর্শন-প্রার্থন। 

জ্ঞাপন করেন। পরদিন সোমবার রবীন্দ্রনাথ রামেন্্রবাবুর রে(গশষ্যা- 

পার্খে উপস্থিত হইলে, রামেন্্রসুন্দর তাহাকে উপাধিত্যাগের মূল পত্রথানি 

পড়িয়। শুনাইবার জন্ত অনুরোধ করেন । কবির নিজের কে নিঙ্জের লিখিত 

রচন! শ্রবণ করিয়!, সেই দিনই রামেন্দ্রের শ্রব্ণশক্তি লুপ্ত হইল । রবীন্দ্র- 

নাথের প্রস্থানের পর রামেন্্রস্তন্দ তন্দ্রাতিভূত হইলেন। তাহার এই 

তন্ত্র আর কাটে নাই-_ইহাই শেষে মহাপিদ্রায় পাপ্ণত হয়। 
১৮ই জ্যেষ্ঠ রবিবার পরিষদের বাধষিক অধিবেশনে রামেন্ত্রস্থন্দরকে 

পরিষদের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তাহার পরলোকগমনের পূর্বে 

পরিষৎ তীহাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করির৷ কুতার্থ হইয়াছেন। 
১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রামেন্ত্রবাবুর জ্ঞানলোপ হয়। ৫ দিন মাত্র এই 

অবস্থায় থা্কয়া গত ২৩শে জ্যেষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় রাম- 

স্বভাব রামেন্্রন্ুন্দর পত্ী, ভ্রাতা, কন্তা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্ৰী 

প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অকুল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া! পরলোকের 

পথে মহাপ্রয়াণ করিলেন। 
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সাহিত্য-নাধনা 

২৩ বৎসর বয়সে রামেন্ত্রবাবু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্ এ 

পড়িতেছিলেন, নেই সময় আচার্য অক্ষয়চন্ত্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন 

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ পাঁঠাইয়৷ দেন। প্রবন্ধটিতে 

তিনি নাম দেন নাই। “নবজীবনের' চতুর্থ বর্ষের (১২৯৪ শ্রাবণ__ 

১২৯৫ আষাঢ়) লেখকগণের নামের মধ্যে তাহার নামের উল্লেখ আছে; 

কিন্তু প্রবন্ধের নীচে বা স্চীপত্রে লেখকগণের নামের উল্লেখ নাথাকায় 

কোন্ প্রবন্ধটি রামেন্দ্রবাবুর, তাহা বাছিয়৷ বাহির করা সুকঠিন। 

তবে ইহা স্থির যে, এই চতুর্থ বংসরের নবজীবনেই রামেন্্রবাবুর 
লিখিত প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়। রামেন্দ্রবাবুর ভাষায় নিয়ে এই 
গ্রবন্ব-গ্রকাশের বিবরণ দিতেছি--“বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম 

হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রধম একটি প্রবন্ধ দিয্লাছিলাম।-_ 

তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না-_বেনামী পাঠাইয়। দিলাম। কিন্ত 

অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া 

ফেলিলেন প্রবন্ধ ষখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই 

উহা! ছাপা হইয়াছে । প্রবন্ধটি ষেকি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, 

তাহাতে ভাষার উচ্ছাস খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছাদের 
বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, 

তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি 'নবজীঝ'নে আরও 

অনেক প্রবন্ধাদি--কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয়- 

বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি |” 
ইহার পর ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে কলিকাতার ঠাকুর-বাড়ী হইতে 

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদিত “সাধনা, পত্রিকা বাহির হইল। 

১ম বর্ষের ২য় ভাগে রামেন্দ্রবাবুর আকাশ-তরঞ্গ' নামে এক বৈজ্ঞানিক 
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প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার পর তিনি ধারাবাহিক ভাবে তাহার বৈজ্ঞা- 

নিক ও দার্শনক প্রবন্ধাবলী 'সাধনা*য় বাহির করিতে লাগিলেন। এই 

সময়ে “ফটো গ্রাফ নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বাহির 
হয়। শ্রীঘুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাদী' পত্রিকায় তীহার 

কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তৎপরে ১৩০১ সালে শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্ত 
সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য? পত্রিকায় রামেন্্রন্ন্দরের “আনি বেদাণ্ট', 

“একটি পুরাতন বিষয়”,“বৈজ্ঞানিক সংবাদ”, “প্রাকৃত স্থষ্ি” 'হন্্ান্ হেলম্- 
হোলট্' প্রবন্ধগুলি বাহির হ্য়। তিনি “সাহিত্যের একজন নিয়মিত 

লেখক ছিলেন এবং এই পত্রিকাতেই তাহার শেষ-লিখিত যক্জসম্বন্ধীয় 

গ্রবন্ধাবলী বাহির হয়_তিনি “সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা”, “বঙ্গদর্শনঃ 

(নবপর্ধ্যায়), 'আর্্যাবর্ত', “মুকুল”, “উপাসনা”, 'মানমী', "ভারতী" প্রভৃতি 

পত্রিকায় বনু স্থৃচিস্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্য 

হইতে কতক কতক সংগৃহীত হইয়। পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইয়াছে; 

কিন্তু এখনও তাহার লিখিত বহু প্রবন্ধ মানিক পত্রিকায় নিবন্ধ 

রহিয়াছে । সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর জ্ঞান- 

ভাগারে বহু রত্বের যে সমাবেশ হইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্ল। 

ষাইতে পারে। 

১৩০৩ সালে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়। 

প্রকৃতি” নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার অপূর্বব লিপি- 

কৌশলের গুণে এই ছুরূহ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আজ পর্যন্ত ৩টি সংস্করণ 

হইয়াছে। 
১৩০৬ সাল হইতে ১৩১* সাল পধ্যস্ত এবং ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালে 

তিনি পরিষদ্-পত্রিক! সম্পাদন করেন। 

১৩৭৭ সালে 'পুণ্তরীককুলকীত্তিপপ্জিকা” নামে রামেন্ত্রুন্দর 



১৭৪ আচাধ্য রামেন্দ্রস্ন্দর 

ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত ও বঙ্গদেশে উপনিবেশস্থাপনকারী 

জিঝোতিয়। ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ের কুলপঞ্জি প্রকাশ করেন। 

১৩১* সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া তিনি "জিজ্ঞাসা, 

নামে পুস্তক বাহির করেন। এই জিজ্ঞাসারও ৩টি সংস্করণ হুইয়াছে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধীবলীর উপক্রমণিকা- 

রূপে রামেন্্রবাবু “মায়াপুরী' নামে যে গ্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহ! ১৩১৭ সালে 

পুস্তিকাকারে সাহিত্য-পরিষদগগ্রস্থাবলীর অন্তভূ্তি হইয়া প্রকাশিত হয়। 

ইহার পর বৎসর, ১৩১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে 'ভারতশাস্ত্রপিটক' 

নামে বৈদিক গ্রন্থমালা-প্রকাশের সুত্রপাত হয় এবং রামেন্দ্রবাবুই 

উহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার প্রথম গ্রন্থ 'এতরেয় ব্রাহ্মণের 

বঙ্গানুবাদ । রামেন্দ্রবাবুই উহা! ভাষাস্তরিত করিয়াছেন। 
১৩২০ সালে তাহার ণচরিতকথা ও “কর্খরকথা” প্রকাশিত হয়। 

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য মোক্ষমুলর প্রভৃতি 

মনীষিগণের জীবনকাহিনী রামেন্্ন্ন্দর চিরিতকথা'য় বিবৃত 

করিয়াছেন। 

কর্মকথায় তিনি কর্মের উপকারিত। স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন-_দেখাইয়াছেন কর্ম ত্যাগ কর৷ মানুষের সাধ্যাতীত এবং 

উহা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের 

চেষ্টা ইহাতে আছে। 1.628110 ও 7)018110র সমন্বয় করিবার জন্য 

একট। চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৩২১ সালে রামেন্ত্রবাবুর কতকগুলি মৌখিক বক্তব্য লিখিয়া 

লইয়! «বিচিত্র প্রবন্ধ” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতীয় অন্ু- 

শীলনের ধারা (0016)19] 1715691) বিবৃত হুইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব 

ভারতবর্ষে এরূপ অনুশীলন আর হয় নাই। 
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১৩২৪ সালে তাহার “শব্-কথা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে শব্তত্ব, 

ভাষাতত্ব ও পরিভাষ! বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । 

বর্তমান বর্ষে তাহার “যজ্ঞকথা” ও এবচিত্র জগৎ নামে দুইথানি 

পুস্তক বাহির হইয়াছে । 'ষজ্ঞকথা'ম্ব “অগ্ল্যাধ্যান ও অগ্নিহোত্র”, হন্টি- 
যাগ ও পশুষাগ”, “সোমযাগ', থ্রষ্ট্যাগ পপুরুষ-যন্ঞর' এই পাঁচটা নিবন্ধ 

প্রকাশিত হইগনাছে। এই প্রবন্ধগুলি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে পঠিত 

হইয়াছল। এবং এইগুলিই তাহার শেষ রচনা | তিনি গত ১৩২৩ ও ১৩২৪ 

সালে “ভারতবর্ষ” পাত্রকায় যে সমস্ত দার্শনিক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া- 

ছিলেন, সেগুলি এবাচত্র জগৎ নামে প্রকাশিত হইয়াছে । এগুলি ছাড়। 

“ভূগোল” ও “বিজ্ঞানপাঠ' নামে দুইখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক বাহির করেন। 

রামেন্্রমুন্দরের সাহিত্য-সাধনার ধারাবাহিক একটা বিবরণ দেওয়া 

গেল। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়৷ যায়, বৈজ্ঞানিক রামেন্্রসুন্দর 

প্রকৃতির অস্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়৷ তাহার তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়া আমা- 

দিগকে প্রাঞ্জল ও হ্বাদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইয়। দিয়াছেন। প্রকৃতির পরিচয় 

লাভ করিয়াও যখন তাহার হৃদয়ে শান্তি আমিল না, তখন তিনি দর্শনের 

আলোচনায় মনোযোগী হন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্যগুলিকে তিনি 

্বাশ্বত সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি ব্যাবহারিক সত্য- 

গুলি ছাড়িয়! শ্বাশ্বত সত্যের দিকে চুটিলেন। ফলে পাইলাম, দর্শন ও 

বিজ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলনে শ্বাশ্বত সত্যের পরিচয় । সমাজপতি মহা- 

শয়ের ভাষায় বলি,--"দশনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের 

যমুনা--মানব-চিন্তার এই ত্রি-ধারা! রামেন্ত্রস্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত 

হইয়াছে।” 

রামেন্্রস্ন্দরের সাহিত্যসাধনার পরিচয় দিলাম, এই সাহিত্যকে 

তিনি যে চক্ষে দেখিতেন, তাহার পরিচয় তাহারই কথায় দিতেছি__ 
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'বাঙ্গাল৷ দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু বা্গাল। 
দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে 
অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র 
গৌরবের ধন। ১৮ ৮ ৮. ৮ বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, 
কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমারা প্রাচীন বাঙ্গালার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় 
পাই।” আমাদের এই বাঙ্গালা-সাহিত্য যাহাতে ভূবিষ্তা, অন্তরীক্ষবিদ্ধা, 
প্রাণীবিষ্ঠা ও রপায়নবিষ্ভার মৌলিক প্রবন্ধা্দি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় এবং 

যাহাতে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল প্রথমে 

মাতৃভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিষ্কা মাতৃভাষাকে গৌরবান্বিত করেন, 
তাহার জন্য রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিকদিগকে পুন পুনঃ অনুরোধ করেন; 

তাহার এ অনুরোধ বনু বৈজ্ঞানিক রক্ষাও করিয়াছিলেন। 

শিক্ষাসংস্কারে রামেন্দ্রন্ুন্দর 

কলিকাত। বিশ্ববিগালয় মংস্কারের জঙ্ত যে “স্তাড্লার কমিশন” নিযুক্ত 
হইয়াছিল, সেই কমিশনের সরন্তগণের নিকট রামেন্্রবাবু শিক্ষা-প্রণালী 
সম্বন্ধে একটা যুক্তিপূর্ণ, হৃদক্বগ্রাহী ও সারগ্ড প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। 
উহা পাঠ করিলে, তাহার তীক্ষ ধীশক্তি, কৃটাগ্র-বুদ্ধি ও মহান্থভব হৃদয়ের 
সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আবহমান কাল প্রচলিত দেশীয় ভাবের 
শিক্ষানুষ্ঠানগুলি অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত আলোচন! করিয়া তিনি পুরাতন- 
প্রীতির যে অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উপভোগ করিবার জিনিষ। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত রামেত্্রন্ুন্দর আপাতমনোহর পাশ্চাত্যের 
মোহপাশ কাটাইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপুর্ব্ব ভাবধারার সম্মিলন দ্বার! 
ভগীরথের স্তায় যে নব-গঙ্গা আনয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহ! 
সকলের অবহিতভাবে প্রণিধান করা উচিত। কমিশনও কার্য্য-বিবরণীর 
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বহু স্থলে রামেন্ত্রন্ন্দরের অকাট্য যুক্তিগুলি উদ্ধত করিয়া তাহাকে 

বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন । | 

একালের কালেজের, ও সে কালের টোলের অধীত |বদ্া ও শিক্ষা 

প্রণালীর তুলনা-মূলক সমালোচনা! করিয়া রামেন্দ্রবাবু যাহা! বলিয়াছেন, 
সে সম্বন্ধে কমিশন বলেন,_“রিপণ *কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্ত্রমুন্দর 

ত্রিবেদী মহাশয় তাহার সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী মন্তব্যে এ সঙ্বন্ধে যাহ! বলিয়া- 
ছেন, সংক্ষেপে তাহার বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, সকলকেই আমরা তাহ। পাঠ 

করিয়া দেখিতে অনুরোধ কার। ব্রিবেদী মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষার 

আবগ্তকতা ও উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন; তাহার জীবনের 

সাফলোর জন্য তিনি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাহার ইউনিভারসিটার নিকট 

বিশেষভাবে খণী এ কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন । এমন কি, 

সে কালের বিদ্াশিক্ষার উপর তার যে বিশেষ স্পৃহা নাই, ইহা 
বলিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এ কালের, ও সে কালের 

শিক্ষার পরিণতি ও অবস্থা তুলনা করিয়া তিনি মন্্রাহত হন। এখন 

পূর্বের স্টায় শিক্ষার্থদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি সে অচলা নিষ্ঠা! নাই ; গুরু 
শিষ্যের মধ যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল, তাহ! আর দেখিতে পাওয়া যায় 

না।” (৬০1, 1. 7, 358) বাস্তবিকই তখন শিক্ষার্থ বিদ্যার জন্য 

বি্ভালাভ করিত, আর এখন নাম, যশঃ ও অর্থের জন্য বিদ্যা অধীত হইয়। 

থাকে-_কেবল মাত্র জ্ঞানার্জন বর্তমান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ নয়, এখন 

ইন্না! গৌণ উদ্দেশ্তরূপে দাড়াইয়াছে, এবং অর্থকরী বিদ্যা হইয়। পড়িয়াছে। 

পূর্বে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য শিক্ষার প্রচলন ছিল, আর এখন 

শিক্ষা দ্বারা শক্তি-সঞ্চয় করিতে পার! যায়, ত্তাই শিক্ষার্থ শিক্ষার জন্ 

ব্স্ত। পূর্বে আত্মোন্নতির জন্ত শিক্ষার প্রচার ছিল, এখন সমাজে আত্ম- 

প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রচার । 
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রামেন্ত্রবাবু বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন যে, বিদ্ধ বাজারের পণায্্রব্য 

নহে, মূল্য দিয়৷ ইহা ক্রয় কর! যায় না। ভারতবর্ষের তিন হাজার 

বংসরের অতীত ইতিহাস এই পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রতিকূল সাক্ষ্য 

দিয় থাকে। . 

মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকলেরই বিগ্যাশিক্ষা আবশ্তক। অধুন৷ 

শিক্ষাণাভ করিতে হইলে যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহ দুঃস্থ ভারতবাসীর 

পক্ষে সহজসাধ্য নহে । 

রামেন্দ্রবাবু স্থন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে, পূর্বে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের 

সম্বন্ধ চুক্তিমূলক ছিল না। শিক্ষার্থীকে তখন অতিভাবকের সম্পূর্ণ 

ইচ্ছামত শিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে হইত না। শিক্ষার্থী তাহার 

নিজের ইচ্ছামত বিদ্তাশিক্ষার জগ্ভ গুরুগৃহে গমন করিত; গুরুর 

পদ্প্রান্তে বসিয়া, তাহার সহিত একত্রে আহার-বিহার করিয়া, তীহারি 

নিকটে যে সহানুভূতি পাইত, অধুনা তাহা একরূপ বিরল বলিলে 

অত্যুঞ্জি হয় না। 

অপর এক স্থলে কমিশন বলিয়াছেন,_“রামেন্দ্রবাবুর মতে কলিকাত। 

বিশ্ববিদ্যালয় মনপূর্ণ বিদেশী জিনিষ । বিদেশ হইতে আমদানী শিক্ষাবীজ 

ভারতের মুত্তিকায় প্রোথিত করা হইয়াছে । তাহার মতে যে সমস্ত 

সামাজিক আচার-ব্যবহার, এই পুরতন জাতির দৈনন্দিন জীবনকে গঠিত 

করিয়াছিল, সে সমস্ত আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া এই নূতন বিলাতা শিক্ষা 

আমাদের দেশে হঠাৎ প্রবন্তিত হইয়াছে। লোকে অভাবনীয় বিপদে 

গড়িয়া এই শিক্ষা চাহিয়াছিল সত্য; কিন্তু তীহার মতে প্রত্যেক 

জাতির নিজপ্ব বৃত্তি, শক্তি ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানান্থশীলনের 

জন্ত পৃথক্ পৃথক্ পন্থা উদ্ভাবিত হওয়া উচিত। যদিও এখন সম্পূর্ণভাবে 

নৃতন করি শিক্ষাপ্রণালী গঠিত হওয়া সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও উপায়গুলি পাশাপাশি রাখিয়৷ তুলনা- 

মূলক আলোচনা করা উচিত; এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা ও 

পারিপার্থিক ঝেষ্টনীর উপযোগী শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত।৮ 1৬০1. [. 
2, 627) মহামতি লর্ড রোণান্ডশে গত উপাধি-বিতরণকালে কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠাগয়ে যে বক্তুতা দিয্লাছিলেন, তাঁছাতে রামেন্্রবাবুর মত তাহারি 

ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে,_-“]1)6 [0076 01 [70018 

0-61)05 00901) 0001106 ও. 01111520101) 10101) 111 105 ৪109009 

00101) 0 111100) [51217102100 001010624) 01$1115801019.৮ অর্থাৎ 

ভারতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অন্ুশীলনধারার 

সহিত পাশ্চাত্য সভাতা-ধারার সম্মিলনের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে । 

অন্ত এক স্থলে কমিশন লিখিয়াছেন যে, রামেক্দ্রবাবুর মন্তব্যে প্রাচীন 

ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুন্দর চিত্র আছে। তিনি বলিয়াছেন, 

বাহার! এই বিদেশী শিক্ষা এদেশে আনিয়াছিলেন, তাহারা তখন তাড়া- 

তাড়িতে শিক্ষার একটা যন্ত্র খাড়া করিয়াছিলেন; সে যন্ত্র জাতির 

আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনের সহিত কতট৷ সামঞ্রীস্ত হইল, সে বিষয় 

অনুধাবন করিবার তখন তাহাদের অবসর ছিল না। যাহা হউক, এ যন 

শিক্ষাবিস্তারে যে অনেকট। কৃতকার্য হইয়াছে, তাহ৷ ম্বীকার করিতেই 

হইবে। যে উদ্দেপশ্তে এই বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, সে 

উদ্দেখ্ত সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে -সরকার বাহাছুরের জন্য ইহ অনেক 
উপযুক্ত কর্মচারী গড়িয়া দিয়াছে। ইহা আর একটু উপকার করিয়াছে-- 

ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল, ভারতবাদীর জীবনকে একটা নঙ্কীর্ণ গণ্ভীর 

মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়। দিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সে সঙ্কীর্ণতা এখন 

আর ততটা নাই। পাশ্চাত্য তাব ও সভ্যত। আমাদিগকে দূরদর্শী করিয়া 

দিয়াছে। নূতন কর্তব্য ও নৃতন আশাকে, আমাদের চক্ষুর সুখে উপস্থিত 
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করিয়৷ আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য নূতন উপাদান আনিয়া 

দিয়াছে-জীবন-সংগ্রামে ঝাপ দিতে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। 

ভারতবর্ষে এখন এমন এক উদার মনুষ্যত্বের পরিকল্পন। দেখ দিয়াছে, 

যাহ জাতীয় সভ্যতার হুদুঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষিত হইয়। সময়ে সমস্ত 
জগতের সম্মুখে সগর্কে দাড়াইতে সমর্থ হইবে। 

রামেন্্রবাবুর বণিত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এই কৃতিত্ব আমর! 

মুগ্ধ এবং ইহার ভবিষ্য সম্বন্ধে আমরা তাহার সহিত একমত। আশা 

করি, আমরা সংস্কারের জন্ত যে সমস্ত পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি 

কার্যে পরিণত হইলে, তীহারি উদ্ভাবিত আদর্শ লাভ হইবে-_ এবং [বশ্ব- 

বিদ্যালয় নূতন জীবনের স্থ্টি ও স্বাধীনত। দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবনিচয়ের মধুর সম্মিলন হইবে ।” 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষের যে উন্নতি হইয়াছে, ত্রিবেদী 

মহাশয় তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি এ দেশের প্রাচীন 
রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ 

উল্লেখ করিতে তুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে 

আমরা অনেক পাইয়াছি; কিন্তু বিনিময়ে বাহ! দিয়াছি, তাহার মূল্য বড় 
কম নহে; এ পাওয়ার জন্ত আমর! আমাদের সনাতন অন্বশীলন-ধারাকে 

বিসর্জন দিয়াছি,_আত্মসম্মানকে হারাইয়াছি--অপরের প্রতি ভক্তি 

সমূলে উৎপাটন করিয়াছি-_-জীবনের মহত্ব ও গৌরব ক্ষু্ন করিয়াছি। 
রামেন্দ্রবাবুর জ্বালাময়ী ভাষায় বলি--“1/55120) 60100801018 1189 

61561 03 10001) 7) ৬০. 178৮6 ০66] £1698% 59111615) 1006 07616 

1195 10961) ৪, 0030) & 0056 ৪.5 [68105 0016016) 2, 0050 25 16- 

87105 15560 100 561 200 16616110610] 00015, ৪ 005 ৪5 

[65205 0106 1001011160 ৪110 0150100 001116.+ 
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সাহিত্য-পরিষ ও রামেন্দ্স্থন্দর 

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ 130058] /০৪001001 14160120015 

নামক সভাকে পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে অভিহিত 
করা হয়। পরিষ্-প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই রামেন্ত্রবাবু ইহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট। পরিষদের প্রথম বংসরে তিনি কিছুদিনের জন্ত সম্পীদকের 
আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্বতীত পরিষদে যে যে বৎসরে তিনি 
যে যে পদে বুত ছিলেন, তাহার তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল ;__ 

১৩*২--১৩৯৫ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সমস্ত 

১৩০৬--১৩১* পত্রিকা- সম্পাদক 

১৩১১--১৩১৮ সম্পাদক 

১৩১৯--১৩২১ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সমস্ত 
১৩২২__কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক, পরে সহকারী 

সভাপতি 

১৩২৪--১৩২৫ পত্রিকাধ্ক্ষ 

১৩২৩ সালের ১৮ই জৈোঠ্ের বাধিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি 
মনোনীত হন, কিন্তু ছূর্তাগ্যের বিষয় মাত্র ছয় দিবস তিনি উক্ত পদে বৃত 
ছিলেন। 

১৩০৬ সালে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছরের প্রাসাদ হইতে সাহিত্য- 

পরিষদ যখন ১৩৭1১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ীটের ভাড়াটিয়। বাড়ীতে উঠিয়। 
আসিল, সেই সময় হইতে সাহিত্য-পরিষদকে তাহার নিজ ভবনে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প রামেন্্স্ন্দরের হৃদয়ে বলবতী হয়। এই 
সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য রামেন্দরসুন্দর ও তাহার সহযোগী 

* অক্রান্তকর্ম্ী ব্যোমকেশ মুস্তফীর অদম্য চেষ্টার, কাণীমবাজারের বদীন্ঘবর 
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মহারাজা স্তার শ্রীযুক্ত মণীন্্রন্দ্র নন্দী বাহাছুরের প্রদত্ত তৃমিতে গৃহ- 

নির্মাণের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ১৩০৭ সালের প্রীরন্তে উক্ত 

মহারাজের নিকট হইতে ভূমিদানের প্রতিষ্রতি পাওয়া যাঁয়। ১৩১৫ 

সালের ২১এ অগ্রহায়ণ সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রামেন্্র- 

বাবুর এঁকাত্তিক কামন!, প্রাণপণ পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের ফলে 
বাঙ্গালার যে সারস্বত নিকেতন-_ভাষা-জননীর যে পবিত্র মন্দির নির্মিত 

হইল, তাহ! বঙ্গ-বাণীর পৃজার্থদিগের প্রাণের সামগ্রী। সাহিত্যের এক- 
নিষ্ঠ সাধক সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলি,__--“বাঙ্গালীর উত্তর পুরুষ এই 

মহাতীর্ঘে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় পিদ্ধি ও কাম্যফল লাভ করিবে। 

আজ সাধনার তপোবনে বর্তমান ফুগের সাহিত্য-সাধকগণ যে অগ্নি-শরণের 

প্রতিষ্ট। করিলেন, একদিন সেই পবিত্র সারস্বত-আশ্রমে ভারতের ভারতী 

আবিভূতি হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী 

এই সারম্বত-মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষ। করুন; সারম্বত-সাধনার় 

ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাব-কেন্ত্রে হোম- 

শালায় পরিণত হউক।” বিজ্ঞানের অন্ততম সাধক, জ্ঞানগরীয়ান্ আচার্য্য 

জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালীর কর্তব্য-নিদ্ধীরণ করিয়া যাহ বলিয়াছেন, তাহা 

সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য । আমর! উহা এস্কলে উদ্ধাত করিয়া! দিলাম, 

_-এই পরিষদকে আমরা" কেবলমাত্র একটি সভাস্ত্রণ বলিয়। গণ্য 

করিতে পারি না। ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথ-পার্খে 

স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টরালিক। ইষ্টক দিয়! গ্রথিত নহে। অন্ত- 

দুর্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষং সাধকদিগের সম্থুথে 
দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গাল। দেশের 

মন্মৃস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অক্টাণিকা আমাদের জীবন স্তর দিয়া 
রচিত হইতেছে । এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র 
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আমিত্বের সর্বপ্রকার অগুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া 

আমি এবং আমাদের হদয়-উগ্ভানের পবিভ্রতম ফুল ও ফলগুলিকে ষেন 

পূজার উপহার স্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।” সাধকের 
এই প্রাণের কামনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না, ইহাই আমাদিগের 
বিশ্বীম। একদিন আপিবে, যেদিন বাঙ্গালী কলিকাতায় আসিয়। পরিষদ্- 
মন্দির ন! দেখির] থাকিতে পারিবে না । 

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে রামেকন্ত্রবাবুর চেষ্টায় আর একটি কল্যাণকর 

অনুষ্ঠানের স্থচন! হয়। পঞ্চাশ হাজার টাক! সংগ্রহ করিয়। একটি স্থায়ী 

তহবিল স্থাপিত হউক, এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 'এই দিনেই উনিশ 

হাজার পাঁচশত টাক! সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এই ভাগারে 
আজ পর্যন্ত প্রায় পচিশ হাজার টাঁকা সংগৃহীত হইয়াছে । 

একমাত্র রামেন্ত্রবাবুর চেষ্টায় লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজ! রাও 

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের বিবিধ ভাগারে সত্তর 
হাজার টাকার উপর দাঁন করিয়াছেন । 

১৩০১ সালে রামেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। 

বু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হুইয়া ইহার শোভা 
বদ্ধিত করিয়াছে । পুণ্যপ্লোক বিদ্ামাগর মহাশয়ের প্রাণপ্রিয় স্থবুৃহৎ 

পুস্তকাগারটি যখন খণের দায়ে নিলামে উঠিবার উপক্রম হইল, তখন 

রামেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মহাপুরুষের বহু যন্ত্-সংগৃহীত ও সুরক্ষিত অক্ষয় 
কীর্তি সাধারণ লৌক-লোচনের আর গোচরীভূত হইবে না। তাই তিনি 

বদান্যবর রাজ! বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে সেই অমূল্য রত্ব পরিষদে রক্ষা 

করিলেন। ১৩১৬ সালে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী পরিষদে স্থানাস্তরিত হয়, 

এবং ১৩১৭ সালে পরিষদ্-মন্দিরে উহা স্থান পাইয়াছে। 

সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও উদ্ভোগে বাঙ্গালীর অন্ততম অনুষ্ঠান 

১৩ 
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সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে হয়। 

১৩১২ সালে রামেন্ত্রনুন্দর এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য নিদ্ধীরণ 

জন্ এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন : অন্তত্র এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচন৷ 

করা হইবে। 

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌর্রব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয় ১৩*৯ সালে সাহিত্য-পরিষদের সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। 

সেই সময় হইতে ১৩১৯ সাল পর্ধাস্ত বাঙ্গাল ভাষ। ও সাহিত্য তাহার 

অগাধ পাণ্ডিত্যপুর্ণ গবেষণার ফললাভে বঞ্চিত ছিল। ১৩২০ সালে 

শাস্ত্রী মহাশয় রামেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া-_-"রসকল্পদ্রম* নামক সংগৃহীত 
অতি প্রাচীন পুথি পরিষদে রাখিবার জন্য অযাচিত ভাবে দান করেন। 

রামেন্ত্রবাবু উহ গ্রহণ করেন। এই দান ব্যাপার হইতে রামেন্ত্রসুন্দর 

বুঝিয়াছিলেন পরিষদের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের এখনও মমত্ব বোধ 

রহিয়াছে । একটু চেষ্টা করিলেই যে মনোমালিন্ত ঘটিয়াছে, তাহা 

দুর হইতে পারে। রামেন্্নুন্দরের ভাষায় বণি,__“সেই সময়ে শাস্ত্রী 
মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই অযাচিত দানে 

আমি বুঝিলাম, এ বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অন্্রাগ ছাই-চাপা আগুনের 

মত জলিতেছে। আমি সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই উড়াইয়া আগুন 

জালাইতে চেষ্টার ক্রি করি নাই; সেই আগুনের আলো! এবং তৎসঙ্গে 
হয় ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষৎ এখন ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য- 

পরিষৎ সমিধ যোগাইয়া যজ্ঞের আগুনের মত ইহা! রক্ষা করিতে পারেন, 

পরিষদের ভাগ্য ।” রামেন্ত্রবাবুর আগ্রহে আবার আমরা শাস্ত্ী 

মহাশয়কে পাইয়াছি_-আবার আমর! তাহার ন্যায় একনি সাধকের 

পরিণত জ্ঞানের ফললাভ করিয়া ধন্ত হইতেছি। 

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা ( 2195641) ) রামেন্দ্রবাবুর যত্েই 
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প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় ইহার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। কাশিমবাজার ও লালগোলার 

বদান্তবর নরপতিগণ ও অন্তান্ত হিতৈষী ব্যক্তিদিগের যত্ব, চেষ্টা ও দানে 

চিত্রশাল৷ গৌরবশ্রীতে উদ্ভামিত হইতে লাগিল । 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠ॥র সময় হইতেই প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্বতত্ 

ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। রামেন্ত্রস্ন্দর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহায়তায় যাহাতে পরিষদে বিজ্ঞানের সার 

সত্যগুলির আলোচনা ও প্রচার হয়, তাহার জন্ত মনোনিবেশ করেন। 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিপাধনই যখন মুখ্য উ্দোন্ত, তথন 

বিজ্ঞানানুশীলনকে ছাড়িয়। দিলে ত চলিতে পারে না) এ কারণ 

১৩১৬ সালে রামেন্দ্রবাবু পরিষদ-মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃত। প্রবর্তন 

পূর্বক স্বয়ং সর্বাগ্রে উক্ত বক্ততার ভূমিকা স্বরূপ “মায়াপুরী” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। | 

১৩২১ সালে পঞ্চাশৎ বর্ষ উপলক্ষে রামেন্্রন্ুন্দরকে অভিনন্দন 

দিবার ব্যবস্থা হইলে, তিনি কিছুতেই উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। 

পরিশেষে পরিষদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়। তিনি 

উহ্। গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। এই আনন্দোৎসবে রবীন্দ্রনাথ মাধুধ্যময়ী 

ভাষায় ঘে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের কণ- 

কুহরে যেন ধ্বনিত হইতেছে__নেই উদাত্ত স্বরোখিত “তোমার হৃদয় 

সনদর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হান্ত সুন্দর, হে রামেন্্রসন্দর, 

আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি” বাণী আকাশে বাতাসে 

ষেন ভাপিয়! বেড়াইতেছে। রামেন্দ্রবাবু এই অভিবাদনের উত্তরে 

ভাবগদগদ কে) মর্মম্পশিনী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন। তাহা হইতে 

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,__“আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে 
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সন্মান বা! সম্বর্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের 

সহিত আমার সেব্য-সেবক সম্পর্ক। এতকাল ধরিয়। আমি পরিষদের 

পরিচর্য্যা করিয়াছি_-একাস্ত ভক্তের মত “কায়েন মনস|। বাচা” পরিচর্যা 

করিয়াছি । পরিষৎ আমাকে এই খ্মধিকার দিয়াছিলেন ; আজি যদি পরিষৎ 

তজ্জন্ত আমাকে. পারিতোধিকের যোগ্য মনে করেন তাহা আমি 

শ্লাঘ। মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্ধ্য করিয়া লইলাম।” 

বাস্তবিক কথাগুলি তাহার বিনয়ের পরিচায়ক নহে, প্রাণের কথ|। 

১৩২১ সালে যখন তাহাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ 

কর যায়, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন--“আমি চিরজীবন পরিষদের 

সেবকের কার্য করিয়৷ যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাজ্ষা_ 

পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি 

আমার এই চির-পোধিত আকাজ্জায় বাধা দিবেন কি 1?”* তৎপরে বন্থ 

অনুরোধে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। 

বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতির জন্য পরিষদ্ যাহা! করিয়াছেন, তাহার বিবরণ 

দিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলনের 

জন্য সাহিত্য-পরিষৎ যে চেষ্টা করেন, তাহার মূলে রামেন্্রবাবুর চেষ্টা 

দেখিতে পাওয়। যায়। পরিষদের পঞ্চদশ সাংবংসরিক কার্য্য-বিবরণী 

হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে চাই ;--“সাহিত্য-পরিষদের 
জীবনের দ্বিতীয় বংসরে এ সম্বন্ধে বিশ্ববিগ্ভালয়ে আবেদন করা হইয়াছিল। 

কিন্ধ সে সময় সে আবেদন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বাঙ্গাল! সাহিত্য 

যে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, তাহা ম্বীকারে বিশ্ববিন্ভালয় তখন 

* এই পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠায় রামেন্্রহন্দরেয় দ্বহন্ত'লিখিত এই কথাগুলি দেওয়! 

হইয়াছে । 
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কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার দাহায্যে শিক্ষাদান বা পরীক্ষা- 

গ্রহণ প্ররুষ্টভাবে চলিতে পারে, একথাও তখন অনেকের নিকট 
উপহাস্ত হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে কেবল এইটুকু ফল হইয়াছিল 
যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছিলেন, ফার্ট আর্টস ও বি-এ পরীক্ষান্ 

কোন পরীক্ষার্থী ইচ্ছ! করিলে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে 

পারিবেন। সম্প্রতি নব-সংস্কৃত বিশ্ববিগ্ভালয় সা'হত্য-পরিষদের তাৎকালিক 
প্রার্থনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুরণ করিরাছেন, ইহা অতীব আনন্দের 

বিষয় । সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্তিত নূতন নিয়মের ফলে মধ্য 
পরীক্ষান়্ ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য প্রতোক বাঙ্গালীর 

অবগ্তপাঠা ও অবগ্ত শিক্ষণীয় বলিয়া নিদ্ধারিত হইয়াছে। প্রবেশিকা 

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে, বাঙ্গাল! গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের 

ইতিহাস অধায়ন করিতে পারিবেন এবং বাঙাল ভাষাতেই উত্তর লিখিতে 

পারিবেন, ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে । সাহিতা-পরিষদ আশা করেন 

যে, বাঙ্গাল। সাহিত্যের উন্নতির সাহত এমন দিন আসিবে যে, উচ্চশিক্ষার 

বিষক্মীভূত যাবতীয় গ্রন্থ, যাহা এখন ইংরাজীতে অধীত ও অধ্যাপিত 

হয়, তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন। এবং পরীক্ষা-গ্রহণ সমস্তই আমাদের 

মাতৃ-ভাষাতেই সম্পাদিত হইবে |» 

সুখের বিষক্ন বর্তমানে বিশ্ববিদ্ালয়ের সর্বোচ্চ এম্-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালার 

স্থান হইয়াছে । রামেত্তরহ্ন্দরের আশ। কিয়ংপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। 
আশা! করি, অদুর ভবিষ্যতে তাহার উদগ্র কামন! কার্যে পরিণত হইবে । 

সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রন্ুন্দরের বড় আদরের ও প্রাপের জিনিষ 

ছিল--সাহিত্য-পরিষদের সেবাই রামেন্দরন্ুন্দরের জীবনের ব্রত ছিল। 

শুধু আপনি সেবা করিয়৷ তিনি আনন্দের অধিকারী হইতে চান নাই, 
তিনি চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতে । 
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রামেন্দ্রস্থন্দরের দেশাত্ম-বোধ 

রামেন্দ্রসুন্দরের অনুষ্ঠিত লোঁকহিতকর কর্মের কতকটা পরিচয় 
আমরা ইতঃপূর্বেই দিয়াছি; কিন্তু যদ্চপি আমরা অনুধাবন করি, তাহা 
হইলে বুঝিতে পারি যে, রামেন্ত্রস্ন্দর সেই পুরাকালের খধির ন্যায় 
আত্মবলি দিয়। এগুলিকে সফণতার উচ্চশিখরে উত্তোলন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন__-এ গুলির প্রেরণা তিনি কোথ! হইতে পাইলেন? তাহার 
অকৃত্রিম দেশানুরাগ-_দেশাত্মবোধেই তাহাকে কর্মে অন্তপ্রাণিত করিয়াছে। 
তিনি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর আর যাহা কিছু থাক আর ন! 

থাক্, আছে তাহার স্ুুজল৷ স্থফল! শস্তপ্তীমল! বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাণী। তিনি 

মায়ের ডাকে বুঝিয়াছিলেন, সাহিত্যসেবীদিগকে একত্র করিয়। 

মায়ের বোধন বসাইতে হইবে-মাতৃমন্দির নিন্মীণ করিতে হইবে। দল 
বাধার উপকারিত৷ --সজ্বের আবশ্ঠকতা তিনি হৃদয়ের পরতে পরতে 

অনুতব করিয়াছিলেন,___বুঝিয়াছিলেন--সংহতিই কার্্যসাধিক1। বাঙ্গালীর 
শক্তি যদি সম্মিলিত হইয়া একই খাতে প্রবাহিত হয়, তাহ! হইলে সে ভাব- 
ধার! শাশ্বত হইবে। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন-_বাঙ্গালীর চিরন্তন 

ভাবধারাকে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বুবিয়াছিলেন, এই 

ভাবধার! জগতের চিস্তারাজ্যের পার্থখে আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া 

সগর্কে দাড়াইতে পারে! তাই কর্মী রামেন্্ম্ুন্দর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই 
ভারতীয় ভাব-ধারা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন-__সেই ভাবধারা 

বুঝিবার জন্ঠ পরের দ্বারে তিক্ষার্থীহইয়া তিনি কোন দিন দাড়ান নাই .-তিনি 

পরের ভাষায়-_ইংরাজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই, করিয়াছেন 

সেই ভাষার, ষে ভাষায় তাহার প্রথম শব স্ফুরিত হইয়াছিণ--সেই অনবদ্ভ 

স্বনার বঙ্গভাষাঁর সাহায্যে তিনি ভাব প্রকাশ করির়! গিয়াছেন। এই 
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ভাষা-গ্রীতিও দেশাত্মবোধের অন্যতম পরিচায়ক'। কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় 

তাহাকে কয়েকবার বক্তৃতা দিবার জন্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি 

প্রতিবারই বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন ন! বলিয়৷ 

সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মহামতি স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ 

সর্ধবাধিকারীর আগ্রহে ও যত্বে তিনি "যপ্ত” সম্বন্ধে যে অমূল্য বক্তৃতা 
দিয়াছেন, তাহা সর্ধজনবিদিত। তাহার যত্রে, তাহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে আপনার ন্তাধ্া আসন পাইবার অধিকারী হইয়াছে । এই 

বঙ্গভাষা-গ্রীতির জন্যই তিনি কলেজে বাঙ্গালায় বন্তুতা দিতেন । সে সময়ে 

বাঙ্গালাভাষায় যে উচ্চশিক্ষ। দেওয়। যায়, এ ধারণা অনেকেরই ছিল ন|। 

তৎকালীন দেশীয় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের সহিত ইংরাজী ভাষা ভিন্ন 

মাতৃভাষার ব্যবহার করিতেন ন।। ইংরাজীভাষার প্রতি তাহাদের যে 

অহৈতুকী তক্তি ছিল. তাহার বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া৷ পাওয়া যায় 
না-_বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় একটা আভিজাত্য ছিল-_রাজকীয় ভাষ৷ 

বলিয়৷ তাহার প্রাধান্ত সকলেই স্বীকার করিতেন। যাহা হউক, আচার্য্য 

রামেন্্রনন্দর এই ইংরাজী ভাষা-গ্রীতির মোহপাশ সে যুগে কাটাইতে 

পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জটিল ইংরাজী ভাষার সাহাযো 

আমাদিগের মনোগত ভাব ভালমতে বালকদিগকে বুঝান সুকঠিন। অপর 

ভাষার সাহায্যে ছুরহ-ভাবরাজির সহিত পরিচয় সহজে হইতে পারে না। 

জগতের কোন সভ্যদেশেই অপর ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান কর! হয় 

না। কেবলমাত্র ভারতেই এ পন্থা প্রচলিত । 

স্বদেশী যুগের সময় তাহার স্বদেশগ্রীতির পরিচয় আমর! জম্যকৃ- 

ভাবে পাইয়াছি। অরন্ধনের পরিকল্পনা তাহারই মস্তিক্ক-প্রস্থত। 

রামেন্দ্রবাবু বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালার শক্তিরূপিণী মেয়ের! যাদ এই 
অনুষ্ঠানের পশ্চাতে আসিয়। দণ্ডায়মান না হন, তাহা হইলে চঞ্চলমতি 



১৯৩ আচাধ্য রামেন্দ্রস্থন্দর 

বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইতে পারেন, তাই তাহাদের হৃদয়ে শক্তিসার 
করিবার জন্ তিনি বাঙ্গালীর মেয়েকে “বঙ্গলক্ীর ব্রতকথা' অপূর্ব ভাষায় 
গুনাইয়াছিলেন। সে কথা এখন রাজপুরুষদিগের কৃপায় উদ্ধার করিবার 

কোন উপায় নাই। 

হীরেন্দ্রবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে, রামেন্ত্রবাবুর হৃদয় শ্বদেশপ্রেমে 
মাতোয়ার। ছিল। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ- 

দান না করিলেও, রাজনৈতিক সমস্তাগুলির সমাধান করিবার জন্য চিন্তা 

করিতেন। দেশের ছুঃখ-ছুর্দশ। মর্মে ম্শখে অনুভব করিতেন। কি 

উপায় উদ্ভাবিত হইলে আধার তাহার স্বদেশ, জগতের সমক্ষে আত্ম- 

প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার জন্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । 

রাজনীতিতে তিনি জাতীয় দলের (18010191150 অন্তভূক্তি ছিলেন। 

যখন ভারতের মঙ্গলকামী কর্মী আনি বেপাণ্ট মহোদয়ার সভানেত্রী 

লইয়। ভারতসভায় বিতওা হইতেছিল, তখন রামেন্ত্রসুন্দর শারীরিক 
অসুস্থত। সত্বেও তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া- 

ছিলেন। একটা! প্রশ্ন, স্বতঃই আমাদিগের মনে উদয় হয়, এই স্বদেশ- 
প্রীতির বীজ কে তাহার হৃদয়ে উপ্ত করিয়! দেয়? এ প্রাশ্রের উত্তর তিনিই 

দিয়া গিয়াছেন__তীাহার পৃজ্যপাদ জনকই মেঘমন্ত্রন্বরে উদ্দীপনার ভাষায় 

তাহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার 

জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। 

“সারম্বত-ভবন”” পরিকল্পনায় রামেন্দ্হন্দর 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিগনের প্রথম অধিবেশনে ১৩১৪ সালে বহরমপুরে 

রামেন্্রস্ন্দর মাতৃ-মন্দির ও মাতৃপ্রতিম। প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে প্রস্তাব 

উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। 
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বাঙ্গালী অর্বাচীন জাতি নয়। প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্ডি-কাহিনী এখনও 

বক্ষে ধারণ করিয়া বু দেশ ধন্য হইয়াছে। এখনও সুদুর বালী ও 

ববদ্ধীপে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনের জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়। যায়, 

তখনও বাঙ্গালী “ঘরবোলা' হয় নাই, -বরভূধরের স্থাপত্য বাঙ্গালীর 
কলা-কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । এমন দিন বাঙ্গালীর ছিল, যখন 

কেবল ভারতবর্ষে নহে, চীন ও তিব্বত দেশে বাঙ্গালীর জ্ঞানগরিমা 

বিস্তৃত হইম়াছিল। জানি না কাহার অভিশাপে এই এত বড় একটা 

জাতি আত্ম-বিশ্বৃত হইয়া পড়ে। ভাব ও কাধ্য-প্রবণ রামেন্দ্রম্ুন্দর 

এই আত্মবিস্থৃত জাতির স্মপ্ত আত্মবোধকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য 

যে মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, কলা-ভবন-স্থষ্টি তাহার মধ্যে অন্ততম। 

তাহার উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি মন্দির নিম্্মাণ করিতে হইবে, যেখানে 

বঙ্গের সাহিত্যিক কর্মববীরগণের স্বতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইবে,__যেখানে 

বাঙ্গালার পুরাতত্বের উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইয়া! উত্তরকালের লেখক- 
গণের সাহাধ্য করিতে পারিবে। যেখানে প্রবেশ করিয়! বাঙ্গালী 

“বাঙ্গালার ফলফুল, লতাপাতা, গাছপালা, জীব-জন্ত শিল্পসস্তারের নমুনা 

দেখিয়া বঙ্গভূমিকে চিনয়া লইবে।” রামেন্ত্রবাবু এই মন্দিরকেই 

'মাতৃমন্দির' ও মন্দির-মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসস্তারকে 'মাতৃপ্রতিমা” বলিয়। 

অভিহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

পরবৎসর রাজসাহীর দ্বিতীয় অধিবেশনে বামেন্ত্রসুন্দর বাঙ্গালীজাতির 

উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহপূর্বক গ্রন্থ-প্রকাশ করিবার 

জন্য রাজমাহাকে অনুরোধ করিয়! যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিমাছিলেন, 

তাহাতেও গত বৎসরের ন্যায় বলিয়াছিলেন,_-“বাঙ্গাল। দেশের কোথাত্ 

কি আছে, ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পদ কোথায় কি আছে, 

কোথায় কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে 
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একট! আকাঙ্ষা _-একট৷ আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঁঙ্ষা পূর্ণ না হইলে, 
আমাদের তৃপ্তি হইবে না । সকল জ্ঞানের মুলে আত্মজ্ঞান।” এই আত্ম- 
জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বাঙ্গাল! দেশকে জানিতে বলিয়াছেন । পরমুখাপেক্ষী 

হইয়৷ থাকিলে চলিবে না। বিশ্রুতকীন্তি বাঙ্গালীজাতির জ্ঞান-গরিমার 
পরিচায়ক নিদর্শন গুলির একক্র সমাবেশ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। 

ছুই বৎসর' সাহিত্য-সন্মিলনে তাহার প্রাণের কথা জ্ঞাপন করিয়াও 

ষখন সফলকাম হইলেন না, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টার ১৩১৬ 

সালে রামেন্ত্রনুন্দর পরিষদের চিন্ত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার 
কম্পিত আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ইহাই স্ত্রপাত, 
এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব চিত্রশালা-স্থাপন-চেষ্টার ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা । 

রামেন্্রম্ন্দরের জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল যে, যাহ! তিনি জাতির 

কল্যাণপ্রস্থ বলিয়৷ বুঝিতেন, তাহ! তিনি কার্যে পরিণত করিবার জন্য 

চেষ্টা করিতে কখন বিরত হইতেন না। তিনি পুনরায় ভাগলপুরের 

সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে “সারম্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া এ 

ভবন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্থৃতিচিহৃম্ব্ূপ “বমেশচন্ত্র-সারস্বত-ভবন” 
নামে অভিহিত হউক, এই প্রস্তাব করেন। বঙ্গের মুখোজ্জগকারী 

ধতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন 

করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে ইহা! গৃহীত হয়। 

এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। 

দানশীল কাশিমবাজারাধিপতি প্রস্তাবিত "রমেশ-ভবন” নির্মাণ অন্য 

সাত কাঠা জমি এবং বরোদার বিষ্তোৎসাহী মহারাজ। বাহাছুর পাচ 

হাজার টাক দান করিয়! বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আরও 

অনেক মহাত্বা এই সদনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে অর্থ সাহাধ্য করিয়াছেন। 

কিন্তু যে বিপুল অর্থ এই ভবন নিন্দীণের জন্য প্রয়োজন--তাহার এক 
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চতুর্থাংশও সংগ্রহ হয় নাই। রামেন্ত্রবাবু এই সম্পর্কে বাঙ্গালীর কাছে 
প্রার্থনা করিলেন,_-“রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ. ধাহার। কর্মক্ষেত্রে 
তাহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাহার সখ৷ ছিলেন, গৃহে তাহার মুখ 

ছুঃখের ভাগী ছিলেন, তাহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত-ভবন, 

বঙ্গের সারম্বত-ভাগার, বঙ্গের জাতীয় চিন্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ 

আপনাকে উদঘাটিত করিবে, যেখানে বর্তমান বঙ্গ ' নিরীক্ষিত ও 

আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশ! ও আকাজক্ষার চিত্রে 

চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পুঞ্জা পাইবেন, বঙ্গের 
লক্ষ্মী যেখানে আপন ধ্রশ্বর্য প্রকাটত করিবেন, সেই সরম্বতী 

ভবন-_সেই রমাভবন--সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্ত, আপনাদিগকে 

প্রার্থনা করিতেছি ৮” বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আঙছিও রামেন্দ্র- 

পরিকল্পিত রমেশচন্দ্র-ম্থৃতি-সৌধ নির্মিত হইল না। 

প্রস্তাবিত 'রমেশ-ভবন” কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ত যে কার্য্য- 

নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 

তাহার সভাপতি ও আচাধ্য রামেন্ত্রস্থন্দর ও তাহার প্রিয়শিষ্য দীঘাপতিয়ার 

সর্বজন প্র কুমার শীধুক্ত শরৎকুমার রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

১৯১* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাগলপুরে “রমেশ-ভবন' প্রস্তাব 

গৃহীত হইবার পরে, এ সালের এপ্রিল মাসে অক্রাস্তকর্মী শ্রীযুক্ত 

অক্ষয়কুমার মৈত্রে॥ মহাণয়ের উদ্যোগে ও রামেন্রন্ন্দরের প্রিয়শিষ্য 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাম বাহাদুরের যত ও পরিশ্রমে বরেন্দর- 

অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়! বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিয়াছে। 
রামেন্দ্রবাবুর পরিকল্পন! ও তাহার অভিব্যক্তির প্রভাবেই বঙ্গদেশের 

পুরাবৃত্ের উপকরণ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়। বাঙ্গালীর প্রাচীনকীঞ্ডি 
সমূহের পরিচয় জগতের নিকট প্রদান করিতেছে। 



১৯৪ আচাধ্য রামেন্দ্রনুন্দর 

সাহিত্য-সম্মিলন ও রামেন্দ্রস্ন্দর 

১৩১৪ সাল বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বসর। এই 

সালে পরিষদের মন্দির-নিম্মাণের কার্য সমাপ্ত হয়, আর এই সালের 

১৭ই কার্তিক রবিবার, কাশীমবাজারে দানশীল ও সাহিত্য-বান্ধব 

মহারাজ। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্বী বাহাছুরের প্রধান উদ্যোগে ও 

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীক়-সাহিত্য- 

সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পুর্বে তিনবার এই 

সম্মিলনের চেষ্টা কর! হয়-_স্কবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
মহাশয়ের চেষ্টায় মুশিদাবাদে, রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের উদ্মোগে রঙ্গপুরে ও 

১৩১৩ সালে সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় 
বরিশালে । কিন্তু সে সমস্ত আয়োজন নান প্রতিবন্ধকতায় কার্য্যকরা 

হয় নাই। বহুদিন হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকদিগের মনে এইরূপ 

একট। মিলনের আকাঙ্ষ। জাগিতেছিল--কিন্তু উপযুক্ত সময় ও কম্মীর 

অভাবে তাহ কার্যে পরিণত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বন্থ 

বাণী-সেবক-আকাজ্ষিত এই মিলনের অনুষ্ঠানকে কার্যকরী ও সফল 

করিবার জন্য যথন ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন, যখন পরিষদের 

একনিষ্ঠ সেবক ও কর্মবীর রামেন্্রস্থন্দর তাহার উপযুক্ত সহকারী 

ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহযোগে সম্মিলন-পরিিচালনার সমস্ত ভার গ্রহণ 

করিলেন, তখন ইহা! কাধ্যে পরিণত হইল । 

ভাষাজননীর সেবকবুন্দের এই প্রীতি-সম্মিলনের উপযোগিতা প্রাণে 

প্রাণে অন্থতৰ করিয়া! বামেন্ত্রসুন্দর ইহার পরিচালন! ও সাফল্যের জন্ত 

জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনি বুঝিলেন__বর্তমান সময়ে আমরা 
রাজনীতিতে দল বাধিয়াছি, সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত কোমর বীধিতেছি, 
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সনাতন হিন্দুধর্মের উন্নতির জন্য ধর্মহামণ্ডল গড়িতেছি-_এই দল বাধার 

যুগে সাহিত্য-সেবীিগকেও দল বীধিতে হইবে । ভাবের বিনিময় ও 

আদানপ্রদানের জন্য, বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশস্থিত সাহিত্যসেবকর্দিগের 
পরম্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করাইবার জন্য, দেশের ও দশের মধ্যে 

সাহিত্য-প্রীতি সঞ্চারিত ও সাহিত্য-সেবক সৃষ্টি করিবার জন্য, এক কথায় 

সাছিত্যের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য এই মিলনের বিশেষ প্রয়োজন 

আছে। এই মিলনে আনন্দ আছে, লাতও আছে; সে আনন্দ ও লাভের 

জন্য আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হুইবে। খুব একটা, বড় স্থর 

তাহার প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়! বাজিয়৷ উঠিয়াছিল--যে ভাষার বাণী 

অবলম্বন করিয়া শৈশবে আমার ক হইতে প্রথম বাক্য স্কুরিত 

হইয়াছে, যাহার সাহায্যে আমার ও আমার জাতির পরিচয়,_-সেই 

বঙ্গবাণীকে আমাদের চিনিতে হইবে । যেদিন আমর! সেই মাকে চিনিতে 

পারিব, সেদিন আমাদের সাধন! পুর্ণ ও সফলকাম হইবে। সাহিত্য- 

সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া ষদ্ি আমরা সেই চিনিবার উপায়ের বিধান 
করিতে পারি, তবেই আমাদের অনুষ্ঠিত এই সাহিতাা-সম্মিলন সার্থক 

হইবে। | 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্ত ও কার্য্ের অনুকুল সকল প্রস্তাবই 
এই সাহিতা-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত হয়। যে পবিত্র কার্য্য 

সাধনের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি ও যাহার জন্য বাঙ্গালার জেলার 

জেলায় পরিষদের শাখা গ্বাপিত হইতেছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনও সেই 

সমস্ত কার্য্য সাধনের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আহ্বান করিলেন। 

এই প্রথম বর্ষের সম্মিলনের সর্বপ্রধান কাধ্য, বঙ্গদেশের জাতীয় 

ইতিহাস সঙ্কলন ও জাতীয় কাঁপ্তিকলাপ রক্ষার জন্য একটি “সারম্বত- 

ভবন" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবৰ। ১৩১৩ সালের কলিকাতার শিকল্পপ্রদর্শনীতে 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে প্রাচীন পুথি, তাত্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, পরলোঁক- 

গত সাহিত্যসেবীদিগের হস্তাক্ষর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়৷ একটি ক্ষুদ্র 

সাহিত্যিক প্রদর্শনী খোলেন--তাহ! হইতেই এই প্রস্তাবের উৎপত্তি। 

এই প্রদর্শনীর পুর্বে ইছার পরিকল্পনা বাঙ্গালায় আর কোথাও, কাহারও 

মনে উদ্দিত হয় নাই। সম্মিলনে ইহার প্রস্তাব ও আলোচনা হয়, 
এবং তাহারি ফলে বঙ্গবাসীর মনে ইহার প্রয়োজনীয়ত! অনুভূত হইগ্না 

পরিষদের চিত্রশাল|, রমেশ-ভবন, বরেন্দ্র-অন্ুসন্ধান-সমিতি, গৌহাটা- 
অন্ুসন্ধান-সমিতি, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি, রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের চিত্র- 

শাল! প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। 

সেই ১৩১৪ সাল হইতে এ পর্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

কর্তৃত্বাধীনে ইহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু কেহ কেহ 

এখন পরিষদের ক্রোড় হইতে এই সম্মিলনকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে বীকীপুরে সম্মিলনকে 

রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় 

বিচারপতি স্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি 

অনুসারে পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ 

দাশগুপ্ত মহাশয় তৎলিখিত নিবেদনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করায় 

রামেন্ত্রবাবু বিশেষ ব্যথিত হুন। একমাত্র সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীত্ব 

গুণে এবং রামেন্দ্র-ব্যোমকেশের প্রাণপাত পরিশ্রমে যে সম্মিলন আজ 

সফলত। লাভ করিয়াছে, যাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী কর্মকুশলতায় দেশের 

সাহিত্য ও সাহিত্য-সমাজ উপকৃত, তাহাকে পরিষৎ হইতে স্বতন্ত্র 

করার সংবাদে রামেন্দ্রবাবু প্রাণে যে ব্যথা পাইবেন তাহাতে আর 

আশ্চর্য্য কি? 

যিনি সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে বুত থাকিবেন, নিয়মান্ুসারে 
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তিনি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিরও সম্পাদক হইবেন। রামেক্ত্বাবু 

প্রথম পাচ বৎসর কাল সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 

চরিত্রানুশীলন 

রামেন্্রন্ন্দরের জীবন-কথা বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে। 

আঙ্জার কাধ্য সে গুলির একত্র সমাবেশ করা-_রামেন্ত্রনুন্দরের চরিত্রের 

বিশেষত্ব দেখান। 

রামেন্্রস্্ন্দরের জীবন বাস্তবিকই মধুর ছিল-_আনন্দ তাহার 

অপ্রতিহত প্রভাব তাহার উপর বিস্তার করিয়াছিল। তাহার চরিত্রের 

শুঁচিতা, হৃদয়ের উদারতা ও সদ্দাশয়তা উপতোগের সামগ্রী। পর-নিন্দ। 

ও পরচর্চ।য় কখন তাহাকে যেগ দিতে দেখা যায় নাই। তিনি 

কাহারও প্রতি .বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। হিংসা তাহার 

কাছে পৌছিতেই পারিত না । সাধারণকে লইয়৷ যাহাদিগকে কাজ 

করিতে হয়, তাহারাই জানেন, সাধারণের মনোরঞ্জন করা কত হুর্হ 

ব্যাপার। তিনি অজাতশক্র ছিলেন কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি 

না) তবে এ কথ! নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, পরকে আপনার করিবার 

ক্ষমতা,_-বিভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনিবার শক্তি তাহার মত 

কম লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মপ্রবণত] ও বৈরাগ্য-প্রবণত। -_ 

প্রাচ্য 'ও প্রতীচ্যভাব একাধারে সম্মিলিত হইয়া তাহার চরিত্রকে 

মধুময় করিয়াছিল। একদিকে তিনি যেরূপ কর্মী অপরদিকে তেমনি 

তাগী পুরুষ ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন ত্যাগেই শান্তি। তিনি 

স্বার্থত্যাগী ছিলেন বলিয়া, পরিষদের জন্য সর্বশক্তি বিনিয়োগ করিতে 

পারিয়াছিলেন। স্বার্থত্যাগের-_-আত্মসমর্পণের এরূপ কনকোজ্জবল 

মহিমা জগতের ইতিহাসে বিরল। আর এই জন্তই তিনি কোনদিন 
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বশ, মান ও উপাধির প্রত্যাশী ছিলেন না । অহঙ্কার ও অভিমান তীহার 

নিকট হইতে দূরে থাকিত। 
স্থজন করিবার শক্কি তাহার যথেষ্ট ছিল। বহু দেশহিতকর 

অনুষ্ঠানের পরিকল্পন। যে তাহার, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
রামেন্ত্রন্ুন্দর মানুষকে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহার 

প্রেম বিশ্বজনীন ছিল। এই প্রেমধারা তাহার বন্ধুদিগের উপর পতিত 

হইয়া তাহাকে বন্ধুবংসল করিয়া কলিয়াছিল--এই প্রেমধারাই তাহার 

সহকর্মীদের আপনার করিয়। লইয়াছিল। তিনি ত্রাহাঁদের কথাট৷ সহমর্ী 
ছিলেন। ৬ব্যোমকেশ মুস্তফীর স্থৃতি-বাসরে রামেন্্রস্থুন্দর যে অপূর্ব 

শ্রদ্ধার তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই সহমন্দ্ীতা-সঞ্জাত 
কর্তব্যনিষ্ঠ কর্ী রামেন্্রন্ন্থর যে আপনিই আপনার কার্য্য করিয়া 

যাইতেন, তাহা! নহে-__অপরকে কার্য করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন এবং 

প্রেরণ! দ্িতেন। তাহার কাধ্য করিবার শক্তি ও প্রণালী অভিনব 

ছিল; বিরক্তির সহিত তিনি কখনও কোনদিন কোন কার্য্য করেন নাই। 
তিনি যে কেবল সাহিত্যের আলোচনা করিতেন তাহা নহে, নৃতন 

সাহিত্য-সেবক সৃষ্টি কর! তাহার অন্যতম কার্য্য ছিল। তাহার যত্বে 

আমর! বাঙ্গাল! সাহিত্যে ৬ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে পাই। 

তাহার “অভয়ের কথা” ও *ঠাকুরাণীর কথ” বঙ্গবাসীকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । তীহার নিকট সাহিতা-সাধনায় দীক্ষিত হইয়া অনেক 

সাহিত্যসেবক আজ যশম্বী হইয়াছেন। সাহিত্য-সেবক্দিগকে 

সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে তিনি কোনদিনই কুহিত 

হন নাই। 

তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আবশ্তক মত কঠোর ও 

কোমল ভাব ধারণ করিয়া তিনি ছাত্রপ্দিগকে মানুষ করিতেন । 
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মান্থুষের দল বাঁধিবার যে একট! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে 
মুত্তি দিবার জন্য তিনি “সাহিত্য-সশ্মিলন' ও রিপণ কলেজে 'অধ্যাপক-সঙ্ঘ, 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

নিয়ম ও যন্ত্রের প্রতি রামেন্দ্রস্ন্দরের কোনদিনই শ্রদ্ধা ছিল না) 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যন্ত্র যন্ত্র মাত্রই যেখানে কার্য করিরার জন্য প্রাণের 

নের আবশ্তক, সেখানে যন্ত্র কার্য করিতে পারে না। কার্যের জন্ত 

বুকের রক্ত দিতে হয়। এই কথা তিনি ৬ব্যোমকেশবাবুর স্থৃতিবাসরে 

ভাবপ্লুত হইয়া বলিয়াছিলেন;_আর এইজন্তই তিনি রিপণ কলেজে 

অধ্যাপক-সজ্ঘ-পরিচালন কার্য্ে কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেন নাই । 

তাহার দেশাত্ম-বোধের কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । 

রামেন্্রন্ুন্দর একজন খাঁটি ব্রাঙ্গণ ছিলেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধির সহিত 
বেদ-বেদান্ত অলোচনা দ্বার, তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলে সনাতন 

সত্যগুলিকে পরীক্ষ। করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন ষে, ব্রাঙ্গণ্য ভারতের 

ভাবধারা অন্তান্ত মভ্যজাতির ভাবধারাঁর উপরে সগর্কে দীড়াইতে পারে। 

আদর্শ ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব -নিভাঁকতা ও সত্যের প্রতি অচল! নিষ্ঠা তাহার 

চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল। 
উপসংহারে রামেন্ত্রন্থন্দরের প্রাণের কামনা ও ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন 

করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। প্রার্থন! করি, প্রত্যেক বাঙ্গালী 

ইহা পাঠ করিয়া পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। এই সেব! 

দ্বারা রামেন্্ন্থন্দরের পরগোকগত আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে ।_সমগ্র দেশ 
আপনাদের যশোগানে মুখরিত হইবে, আপনাদের অস্তিত্বে দেশ-মাতৃকার 

মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর বাঙ্গালার ভবিষ্য বংশধরেরা৷ আপনাদের এই মহৎ 

আদর্শকে বরণ করিয়া ণইয়। দেশের সাহিত্য-সেবায় আত্মোৎসর্গ 

করিবেন ;-- 

১৪ 
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“সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের 

সন্মিলন-কেন্দ্র-স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে । তাহারা এই কেন্দ্রস্থলে 
সমবেত হইয়া! সাহিত্যের উন্নতিকল্লে আলাপ ও পরামর্শ করিবার 

ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার স্তযোগ পাইবেন। 

জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব তত্বানুসন্ধানে। 
নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা 
স্বদেশেকে উন্নতিমার্গে প্রেরধ করিবেন। অতীতকালের 

মহাপুরুষগণের ন্মরণ-নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির 
বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থন্বরূপে পরিগত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে 

পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, 
পরিষৎ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য 

বর্তমানকালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত 

জাতির যদি উদ্ধার-সাঁধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, 

এ কথা ঞ্রুৰ সত্য 1” 

শ্ীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 



পরিশিষ্ট 

_সনান্রিভ্য-নম্তিমিতলন্ 
লেখক-__-” রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদ। 

কেরোসিনের প্রদীপ জালিলে তাহার চিমনির ভিতর হাঁওয়| জন্মে ; 
আর্ট্রান-ঘরে আগ্তন দিয়া গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকা্ড বাধাইলে ছোট-খাট 

একটা ঝটিকার উৎপত্তি হয়; কিন্ত দেশশুদ্ধ লোক জটলা করিয়! দেশ- 

ব্যাপী সাইক্লোন উৎপাদন করিতে পারে না। 

বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়! ঘে একটা হাওয়া বহিতে আরম্ত করিয়াছে, 

তাহ! অতি বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং 

এই হাওয়া যে, কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই, তাহাও 

বলা বাহুল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুত্কার-প্রয়োগে পটু, কিন্ত 
সাত কোটি বাঙ্গালী এক সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গালা দেশে এমন 
একটা ঝটিকাবর্তের উৎপাঁদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা 
বহিতেছে তাহা স্বীকাধ্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অন্বীকার 
করেন, তাহাকে আমর! ভারতসচিব সাধু মলির বক্তৃতা হইতে 
কোটেসন তুলিয়া মানাইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি। এই 
হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়! বাঙ্গালার যত নগণ্য ধৃলিকণা, বাঙ্গালার 
যেখানে যত্ত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বি্বমান আছে,তা ছাড়! এখানে ওখানে 

সেখানে পু্তীভূত হইতেছে ও স্থানে অস্থানে স্তপের টি করিতেছে, 
তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার ইতিহাসে 
বর্তমান যুগকে আমর দল-বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার 

হাওয়ার গতি দল-কীধার দিকে | যিনি যেখানে আছেন,তিনি সমানধর্খা 

ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়৷ তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের 
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বন্ধুদের মধ্যে ধাহাঁরা রাজনীতির চচ্চঁ করেন, তাহারা কংগ্রেসে, 
কনফারেন্সে, জেলাসমিতিতে, পল্লীসমিতিতে দল পাকাইতেছেন; ধাহার! 
সমীজ-সংস্কারের পক্ষপাতী, তীহারা সামাজিক কন্ফারেদ্দে মিলিত 
হইতেছেন; ধাহাঁরা সনাতন ধর্মের অনুগত, তাহারা ধর্শমহামগুলে 

সন্মিলিত হইতেছেন; ধাহারা শিল্পের উন্নতি চাঁন, তাহারা দল 
বাঁধিতেছেন ; ধাহাঁর! শিক্ষার উন্নতি চান, তাহারা দল বীধিতেছেন; 

আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়! থাকিব? সকলের দেখাদেখি 
আমরাও জোট বাধিয়৷ এখানে আঁজ উপস্থিত হইয়াঁছি | সকলেই যদি দল 

বাধিতে চান, আমরাই বা দল না-বাধিব কেন? সকলেই যদি হাওয়ার 

অনুকূলে গা ঢাঁলিয়৷ দেন, আমরাছি বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের 
এই সাহিত্য-সম্মিলনকে যদি কেন গড্ডলিকা-প্রবাহের মত পরের অনু- 
করণজাত বলিয়। উপহাস করিতে চান, তাহাতে আমরা কর্ণপাত 

' করিব ন।। 

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমরা এখানে 

সমবেত হইয়াছি, তাহ! বিধাতাঁর প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। 

সাত কোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দরিয়া কখনই ইহ| জন্মাইতে 

পারিত না। 

আমাদের বন্ধুগণ, ধাহারা নান! স্থানে নানারূপ দল বাধিতেছেন, 

তীহার। সকলেই এক একট! কর্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ 
লোকশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিক্পশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ 
কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অন্ন বাহিরে না যায়, তাহার 

জন্য প্রাচীর গাখিবাঁর কল্পনা করিতেছেন, কেহ সরকারের নিকট রাজ- 

নৈতিক অধিকার আদায়ের জন্ত ঘোট করিতেছেন, কেহ দল বাঁধিয়া 

সরকারের উপর গোঁসা করিয়। বসিয়। আছেন, কেহ ব। হাতের কাছে 
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কর্ম না পাইয়৷ স্বরাজ-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমর! সাহিত্যসেবী, 
আমর। দল বাধিয়া কি করিব? আমরা কর্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? 
আমাদের কর্শক্ষেত্র কিরূপ হইবে? 

৷ বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য 
আছে। কোন শরীরী জড় পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, 
মশর্ুরী ভাব-পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার । আমরা ভবের হাটে 
বেচা-কেনা লেনা-দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য 
অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধূয়ার মত ও 
বাপ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেবিগ 
আমরা বিচরণ করি নাঃ আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়। বেড়াই । 
এই উড্ডয়ন-কার্ধ্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে 
কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং 

৷ কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য এই পরিশ্রম-্বীকারে আমরা কুষঠিত 
নহি। কেন না, এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য । 

আমর৷ এই পাখীর দল যে আজ নান! দিগ্েশ হইতে সমাগত 
ইইয়া, এই ছাঁয়ামগ্ুপতলে ঘটা করিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছি, আমা- 
[দের এই মভাভঙ্গ হইলে তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে 

আবার ত উড়িতে হইবে, আমর! কোন্ পথে কোন্ দিকে উড়িব? 

দেশের যে হাওয়! বহিয়াছে, সেই হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়াই 
আমাদিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই স্থবিধা এবং 
'মেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। কেবল 
দখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে? উহা] স্থপথে, না বিপথে ? 

উহার টান একট। আয়ের দিকে, না কোন অকুল পাঁথারে আমাদিগকে 

নিক্ষিপ্ত করিয়া, উহ! আমাদের বিহঙ্গ-জীবনকে ব্যর্থ করিয়। দিবে? 
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সকল দেশেই এক এক সময়ে এক একটা নির্দিষ্ট দিকে ঝড় বহে। 

কোন দেশেই অন্তরীক্ষ চিরকাল প্রশাস্ত থাকে না; চির-বসস্ত কোন 

দেশেই বিরাজ করে না। বৎসরে যেমন খতুর পরিবর্তন হয়, মানব- 
সমাজের ইতিহাসে তেমনি যুগের পরিবর্তন ঘটে ; এক এক ধুগেঁর হাওয়৷ 

এক এক দিকে । যুগের যাহা! লক্ষণ, যাহাকে যুগধশ্ম বলা যায়; হাওয়ার 

গতি দেখিয়া তাহার নিরূপণ হয়| 

আমাদের বাঙ্গল| দেশেও কত বার এইরূপ হাওয়া বহিয়াছে ; কত 

বার কত যুগপরিবর্ততন ঘটিয়াছে। সেই হাওয়ার বেগে নীয়ঘান হইয়। 
দেশের লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে । ভাবের পাথারে তখন 

তরঙ্গ উঠিয়াছে ; কখনও বা! পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে 

তাৎকালিক সাহিত্যিকের! সেই হাওয়াতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; সেই 

তরঙ্গ ঠেলিয়। পাথারের মধ্যে তাহারা সীতার খেলিয়াছেন। 

বাঙ্গল! দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্ত 
বাঁঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে । সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে 
অগৌরবের বস্ত নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে এক" 

মাত্র গৌরবের ধন। চত্তীদাদ মধুর রসের স্বধার ধার! ঢালিয়া যে 
নাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রমাদ তাহার মায়ের চরণে আপনাকে 

নৈবেগ্-ম্বূপে অর্পন করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের ন্নেহ সেচন 

করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া 
দাড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধ! দিতে কেহ সাহস করিবে না। 

বন্থমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন 
পণ্যত্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সদাগরের ডিঙায় চাঁপিয়া 
সিংহল-যাত্রার সময়ে ধাহারা সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, তাহাদের 
কাহিনী তুলিয়া আমরা প্রাচীন্ বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রনার প্রতিপন্ন 
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করিতে পারি; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার 
পূর্বে আপন পিতৃব্যের মাথা কাঁটিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই প্রমাণে আমর! 

প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি; তথাপি আমার 

নংশয় আছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্ঠবৃত্তির বা বীরবৃত্তির 
উদাহরণ বড়বাজারে অধিক মূল্যে বিকাইবে নীঁ। জাতির সহিত জাতির 
ও রে সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দের বিকট কোলাহল, যাহ! শত শতাবের 

নীরবতা ভঙ্গ করিয়! আজ পর্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, 

মেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ ক শ্রুতিগোচর হয় ন| বলিলেই 

চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্কতের আশা ও ভবিষ্বতের আকাজ্ষ। যাহাই 
হউক্, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাধ্ালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীত্তি- 
কথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমর! কখনই সাহসী 
হইব ন| | | 

নাই বা হইলাম ! তজ্জন্য লজ্জিত ঝ| কুষ্ঠিত হইবার হেতু দেখি 
ন|। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্ন বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য 

রহিয়াছে । সেই সাহিত্য লইয়া আমর! ভবের হাটে উপস্থিত হইব; 

নেখানে কেহ আমাদিগকে ধিকার দিতে পারিবে না। 

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্ক এই সাহিত্য হইতে আমরা 
প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী 

কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন্ 

স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাজ্ষার কথা, তাহার 

স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। 

পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? 

যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে 

আপনার অস্তিত্বের জন্য লঙ্জিত হইতে হইবে ন1। 



সে আজ দেড় হাজার বৎসরের কথা, যখন চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়াং 

হুন্ষরাজ্যের রাজধানী তাত্রলিপ্তির বন্দর হইতে জাহাজে চড়িয়া সিংহল 
ষাত্র! করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তখন জন্মগ্রহণ করে নাই; 
তখনকার বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিৰ 

কি না, তাহা জানি না। বাঙ্গালী -জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। পুণ্ড, চগ্ডাল ও কৈ তখন বোধ করি, বালা দেখ 

ছাইয়৷ অবস্থিত ছিল। অনার্য্যের অধিবাস বঙ্গভূমিতে আধ্যের উপনিবেশ 
তাহার বহু পূর্বে কোন্ পৌরাণিষ্ক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার 
নির্য কঠিন) রামায়ণে ও মহাভীরতে, এমন কি, এতরেয় ক্রান্মণাদি 

বৈদিক সাহিত্যে, তাহার স্বতিমাত্্ অবশিষ্ট আছে। নরকাহুরের বংশ- 
ধর কুরুক্ষেত্রের রস্থলে অক্ষৌহি্দী চালনা করিয়াছিলেন; পৌগুক 
বাস্থদেব, যছুপতি বাস্থদেবের ম্পর্দা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহ- 

মধ্যে আর্ধাশোণিত প্রবাহিত ছিল কি না, জানিবার কোন উপায় নাই। 
ভবে আধ্য-সভ্যতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে কোন্ পুরাতন 

কালের কথা, আমি যে কালের কথ! বলিতেছি, তাহ! মে কালের তুলনায় 
এ কাল। এই এ কালেই ব৷ বাঙ্গলার অবস্থ! কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর 
অবস্থা কিরূপ ছিল? ভাগীরথী তখনও শতশাখা বিস্তার করিয়। শত- 

মুখে সাগর-সঙ্গমে চলিতেন ? গঙ্গাল্োতের অস্তর মধ্যে দিখিজয়ী রাজার! 
যে জয়ন্তস্ত নিখাত করিয়। যাইতেন, পরবত্মরের গঙ্গা্োতে তাহা সমূলে 
উৎপাটিত হইত। সোনার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের চার 

এখনকার মতই উংখাত হইয়া প্রতিরোপিত হইত ও হেমস্তাগষে 

কুষকপত্বী রাত্রি জাগিয়! সোনার .ফমল রক্ষা করিত, উজ্জয়িনীর 

মহাকবি. তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সে কালের রাজধানীতে 
ও নগরমধ্যে নাগরিকেরা যেরপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমারচরিতের 
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বর্ণনার মহিত এ কালের নাগরিক-চরিত মিলাইলে বাঙ্গলাদশে মীনব- 
চরিত্রের এই দেড় হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিরর্ভ ঘটিয়াছে, তাহাও 
বোধ হয় না। 

পূর্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণুরাজ্য ফাহিয়াংএর 
সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও ছুই শত বংসর পরে যখন 
হুঃমংচ্যাং বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের সেই দুই রাজা সমৃদ্ধ অবস্থায় বর্তমান ছিল। 
হয়েংচ্যাংএর পূর্ববর্তী কালেই পশ্চিমবঙ্গ আর্ধাবর্ধের গপ্ত-সামত্রাজ্যের 
অন্তভূক্তি হইয়াছিল, গুপ্ত-রাজাদের তাত্রশাসন তাহার সাক্ষী। গ্প্ত- 

সাম়াজ্য ধ্বংসের পরও তাহার এক ভগ্রাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে- 

ছিল, হুয়েংচ্যাং দ্বয়ং তাহার সাক্ষী। এই সভাস্থলের ক্রোশ দুই তিন 
ব্যবধানমধ্যে ভাগীথীর পশ্চিম কুলে রাঙ্ষামাটির রক্তমৃত্তিকামধো হুয়েং- 
চ্যাং-বর্ণিত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ হয় ত নিহিত রহিয়াছে । মহারাজ 

হর্ষবর্ধন তখন আধ্ধ্যাবর্তের চক্রবত্তিপদে আসীন আছেন; গৌড়েশ্বর 
গুপ্তরাজ! তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতার হত্যাসাধন করিয়া, সেই চক্রবর্তী রাজার 
ক্রোধানল জালিয়৷ দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার 

প্রবর্তক ছিলেন; তাহাদের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 

চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই, বেদগন্থী ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থ বঙ্গের রাজসভায় আহৃত হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইতেছেন। 

বর্তমান বাঙ্গালী-সমাজের ভিত্বিপত্তন আরম্ভ হইয়াছে। 

তার পরেই পাল-রাজাদের অভ্যুদয় । বাঙ্গলার ইতিহাসে এই 

একটা নৃতন যুগ্ন । তখন দেশ জুড়িয়া একটা নৃতন হাওয়া বহিতে 

আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন তখন ভাঙ্গিতেছে, উহার ভগ্নাবশেষের 

আবর্জনা সেই যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া' ছড়াইয়া 'পড়িয়্াছে। সেই 
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জঞ্জালের মধ্য হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া নৃতনের গঠন চলিতেছে । 
এই যুগটা বস্তুতই অতি আজগুবি যুগ-চারি দিকেই তখন অদ্ভুত রসের 

বাহুল্য । পাল রাজারা সৌগত শাসন মানিতেন ; ব্রাহ্মণ্য তাহাদের সময়ে 
মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিতেছে না। 
তখন ত্রাঙ্মণের সহিত বৌদ্ধ-পন্থার দন্ব চলিতেছে; দ্বন্দের মধ্যে সমন্বয়ের 
চেষ্টা আছে; উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া! ও 

উত্তয়কে বিরুত করিয়া তান্ত্রিকতা মাগা তুলিয়! উঠিয়াছে। নাথ যোগ- 
দের চেলারা তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। 
যোগীর! সিদ্ধ পুরুষ, তাহারা মাটিতে পা ফেলিয়া! চলেন না) তাহারা 

গাছে চড়িয়া আকাশ-পথে দেশভ্রমণ করেন। বড় বড় বটের গাছ ও 

তালের গাছ তাহাদের এয়ার-শিপের কাজ করে। তাহারা মন্ত্র পড়িয় 

জলের ছিটা! দিবামাত্র মানুষ অবলীলাক্রমে ভেড়া বনিয়া যায়। তখন 

হাঁড়ি গুরুর আদেশে র্লষ্্পতি রাঁজ্যসম্পৎ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে 

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতের সম্মুখে ত্রাঙ্মণ 

মাথা হেঁট করিয়া চলেন। চণ্ডীদেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির 
করিয়া পূজা লইবার জন্য ব্যন্ত ; চ্যাং মুড়ী বিষহ্রী, চাদ সদাগরের সর্বব- 
নাশ করিয়া মহাদেবের উপর জয়লাভ করেন । 

যে দেশে ঘে সময়ে ভবচন্দ্র রাঁজার গবচন্ত্র মন্ত্রী রাষ্ট শাসন করেন, 

সে দেশে সে সময়ে সকলই সম্ভব্পর হয়। ব্রহ্ধা বিষুঃ মহেশ্বর তখন 
উলৃকবাহন ধর্শঠাকুরের তোষামোদদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্তীর 
আদেশে হম্থমান্ ধনপতি সদাগরের ডিঙ1 ডুবাইবার আয়োজন করেন। 
মহ্ি বশিষ্ঠ, সীতাপতি ধাহার পদরেণু গ্রহণ করিয়া ক্কতার্থ হইতেন, 
ধাহার ত্রহ্ষবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রতেজ নিশ্রভ হইয়াছিল, যিনি 
্হ্মীর মানসপুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিম! ভুলিয়! গিয়া, নৃতন 
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করিয়া সিদ্ধিলাভের আকাজ্জায় মহাচীন দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন 
এবং সেই মহামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়! “উখায় চ পুনঃ পীত্বা পুন: 
পততি ভূতলে” এই উপদেশ-মতে বীরভূম জেলায় রামপুরহাটের নিকট 
তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধিলাভে 

রর হন। 

» বশিষ্ঠ খধষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত 
খক্মক্্র দর্শন করিয়। মহধিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষ। 

প্রাকৃত ভাষার নিকট অভিত্ ভভূত হইয়া থকিবে, তাহাতে বিম্ময়ের 

কারণ নাই। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত 
শব্দের নির্বাসনের ধাহারা পক্ষপাতী, : তাহাদিগকে নজীর 

সংগ্রহের জন্য অন্বত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আঁদিশুর 
বঙ্গদেশে বৈদিকপদ্থা-গ্রবর্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ 

আনাইয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর- 

মিলিবে। শািল্য-গোত্রীয্ব ভট্ট নারার়ণের পাঁচ পুরুষ পরে থে বংখ- 

ধরগণ বর্ধমান ছিলেন, তাহাদের নাম আউ আর গাউ; কাশ্যপ-গোত্রীয় 

দূক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম হারো৷ আর নারে|; ভরদ্বাজ-গোত্রজ 

রীহ্ষের পঞ্চম পুরুষ আবর আর গাবর আর সাবর। মে কালের আদর্শ 
রাজার নাম লাউসেন, রাজমহ্যীদের নীম উদ্ুনা' আর পুছুন1; শ্রেষ্ঠী 

বণিকের পত্বীদের নাম খুক্লনা আর লহনা। যাহারা খাটি বাহ্গল! শব্দ 
ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী, তাহাদিগকে আপন পুত্রকন্তার নামকরণে 

এই খাটি বাঙ্গলা নামগুলির ব্যবহারের জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ 
করিতেছি। তীহারা অগ্রণী হউন) আমর! ভাহাদের অনুসরণ 
করিব। 

আজ হইতে হাজার বংসর পূর্ব গাল- রাধার বর্তমান ছিলেন 
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এবং সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হাওয়া বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে 
বাজলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইবপ আমরা অনুমান করি। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং সম্প্রতি শূন্তপুরাণ নামক একখানি অপূর্ব গ্রস্ 
প্রকাশ করিতেছেন; সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিয়া আজি পধ্যন্ত 
আবিষ্কৃত গ্রন্থমধো উহাকে বাঙ্গলা কিন প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে 

করা যাইতে পারে । 
এই মুর্শিরাবাদের অন্তঃপাতী লাবগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত 

যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুরের অর্ধান্ুকুল্যে এ গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষং 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । আপনাদ্রিগকে এ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে 

অঙ্গরোধ করিতে পারি। বাঙ্গল! সাহিত্যে উহা এক ণৃন জিনিষ 
কতকটা কিন্তুত-কিমাকার পদার্থ । 

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ মহাশয় এ গ্রন্থের বয় 

কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা 

অন্ততঃ ছয় শত বংসর পূর্ধে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত 

হইবে না। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য 
তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের 

বিখ্যাত গ্রন্থকার তোড়রমলের সভায় কৃত্তিবাস,কালিদাস ও কবিকস্কণকে 

একসঙ্গে উপস্থিত করিয়া সেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ 
আমরা! বাঙ্গলা সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বংসর পিছাইয়! দিতে 

সমর্থ হইয়াছি। এবং এই শুন্যপুরীণই' যে বাঙ্গল! সাহিত্যের প্রথম 
গ্রন্থ, তাহাই বা কিরূপে বলিব? মহীপাল ও যোগীগানের গীত আমা- 

দিগকে আরও পূর্ববর্তী পালরাজ্জাদের কথা স্মরণ করাইয়া! দিতেছে 
যে অধুনা-বিলুপ্ত হাকন্দপুরাণ বাঙ্গলা দেশে এককালে ভাগবত পুরাণের , 

অপেক্ষা বেশী আদর পাইত, তাহার নামেই,বোধ হয়, উহা! সংস্কৃত ভাষার 
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বড় ধার ধারিত না। এই শৃন্তপুরাণের কত কাল পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব? ফলে সহস্র বংসর পূর্বের পাল- 
রাজাদের সময়ে ডোমে যখন পৌরোহিত্য করিত ও হাঁড়িতে যখন 
গুরুগিরি করিত, ত্রাহ্ষণ্য যখন অবসন্ন ও ঘিয়মাণ হইয়া মুখ লুকাইয়া- 

ছিল, মহাদেব যখন কোচপাড়ায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়ী কোচবধূদের 
সহিত রহস্টালাপ করিতেন, এবং লাঙগল-হাতে জমি চধিতে প্রবৃত্ত 

হইয়া মশার কামড়ে বিপন্ন হইতেন, ধর্মের গাজনে ঢাকের বাছ্ছো 
পল্লীলমাজ যখন উল্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত-রসের একত্র সমাবেশের 
সময়ে, বাঙ্গলার শশ্যক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের বারিধারার বেগ মাথার 

উপরে বহন করিয়া, উতখাত-প্রতিরোপিত ধান্তের হরিদ্বর্ণ চারাগুলি 

জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের কণ্ঠে গোগীঠাদ ও 
মাণিকটাদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের ঘে কীন্টিকথা গীত হইত, 
তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ 
এইরূপ মনে করিয়। লইতে পারি। 

দক্ষিণ দেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেনরাজারা বাঙ্গল। দেশে প্রবেশ 
করিয়া হাওয়ার গতি ফিরাইয়া দির়াছিলেন। এই সময়ে ব্রা্ষণ্যধর্শ 
বঙ্গের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তংকালের ভ্রষ্টাচার ত্রাহ্মণকে 
সদাচার শিখাইবার জন্য তৎকালের রাজা ও রাঙ্মন্ত্রী একযোগে দাঁন- 

মাগর.ওব্রাক্ষণসর্বস্ব রচন1 করিলেন, আচারনিষ্ট ব্রা্মণ-কায়স্থকে কৌলিন্য- 
মর্ধ্যাদা দিলেন, যে জনসজ্ঘ শান্ত্রশীদন অবহেল! করিয়া যোগী গুরু ডোম 

পুরোহিতের অন্ুবর্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দুমমাজের বিভিন্ন 

সুরে স্কান দিলেন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদ্দাবলী দেবভাষায় 
গ্রথিত হইয়া ভাবুক জনকে নৃতন রমের আস্বাদন দিয়া নূতন পথের 
পথিক করিল। মুসলমান আসিয়! সেনরাজ্জাকে রাজ্যা্ুত করিয়াছিলেন, 
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কিন্ত সেনরাজার! যে নৃতন বাতাস বহাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই 
রাষ্্রবিপ্নবেও নিবৃত্ত হয় নাই। দণ্ডধারী রাজা যে সমাজসংস্কার ও সমাজ- 
শাসনের কার্ধ্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন, রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্যলিত 

হইলেও সমাজ সেই কার্য স্বয়ং চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু 
সমাজে শ্োত ও ম্মার্ত আচারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের! 
বন্ধনের পর বন্ধন স্রাটিতে লাগিলেন ; কুলীনদিগের মেল-বন্ধনে 

রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা ঘটিল। রামায়ণ ও 

মহাভারতের পুরাণকথা ক্রমশঃ মহীপাঁলকে ও মাণিকটাদকে স্থান 
করিতে লাগিল। বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীান যে স্ুধীআোত বহাইলেন,, 

শ্রীচৈতন্য ও তাহার পার্ধদেরা তাহাতে গৌড়তূমি ভাসাইয়! দিলেন। 
এই কাহিনী সর্ধজনবিদিত।; ইহার সবিস্তার বর্ন! অনাবশ্তক | 

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বংসর অতীত হইয়াছে । 

ঠিক দেড় শত বংমর পূর্বের এই সভাস্থলের অনতিদূরে বা্ালার ইতিহাসের 
এক অস্কের অভিনয়ের যবনিকাপাত হইয়। গিয়াছে । স্বদেশী বা বিদেশী 
যে সকল অভিনেতা সেই যবনিকাপাত-কালে অভিনয়-কার্যে লিঞু 

ছিলেন, খুটাহাদের প্রেতাত্বা এখন কোথায়, কি অবস্থার বিদ্যমান 

আছেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু চিত্রপ্তপ্তের কোন্ খাতায় তাহাদের 

নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অন্গমান করিতে পারি। 

পিতৃপুরুষের কর্শের ফলভাগ যদি বংশধরকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা! 

হইলে সেই সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন, 

তাহা সম্মুখে রাখিয়া, বিধাতার দরবারে ক্ষমা-প্রার্থী হইয়া াড়াইবার 
অধিকার আমাদের কিছুতেই থাকে না। যাহাই হউক, বিধাতা কি 
মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নৃতন হাওয়! 

তুলিয়াছেন। এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীরমান হইয়৷ আধুনিক 
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বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার 
গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে । 

যুগে যুগে যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য ঘিনি সন্তৃত হইয়া থাকেন, তাহার 
সম্ভব প্রতীক্ষায় ধাহারা বসিয়া আছেন, এ কালের যুগধর্মের লক্ষণ কি, 
তাহার আলোচন| ন| করিলে তাহাদের চলিবে না। সখের বিষয় যে, 

১বধাতৃ-প্রেরশীর মানব-দমাজে যখন থে হাওয়া বহে, তাইাতেই সেই যুগ- 

দর্শ নিরূপিত' করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা! গর্ধের সহিত 

অনুভব করিতেছি যে, অধুনাতন বঙ্-সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি আমাদের 
সকলের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতি তাতাহার মুখ দিয়াই একালের 
যুগধর্শের স্বরূপ ব্যাখ্য। আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 

শ্যানা মায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদ তাহার পাগলী মায়ের 
চরণতলে আপনার মন-প্রাণ ষোল আনা উৎসর্গ করিয়। গিয়াছিলেন। 

এই আত্মনিবেদন-উপলক্ষে তিনি যে গীত গায়িয়াছেন, তাহার ধ্বনি 
আমাদের কাঁণের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়! মরমের তারে 

ঝঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপা মহারৌন্রী গলদ্রধিরচচ্চিত শ্যামাঙ্গিনী 

জন্ণীর হন্তধৃত করাল খড্া রামপ্রসাদের হৃদয়ে কোনরূপ আতঙ্ক 

জন্মাইত না, তাহার রাঙা পায়ের রক্তজবার অভিমুখে তাহার দৃষ্টি সর্বদা 
নিবদ্ধ থাকিত এবং তিনি সেই রক্তজবায় দৃষ্টি রাখিয়া, তন্ময় হ্ইয়। 
নিরবধি আননস্থুধা পান করিতেন । তাহার চোখে মায়ের যে মৃত্তি 
প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহ! অন্যের চোখে হয় নাই। 

সাঁধকভেদে যেমন জননীর মৃষ্ঠিভেদ হয়, সেইরূপ দেশতেদে ও কাল- 
ভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মৃদ্ি গ্রহণ করেন। “বন্দে মাতরম্” এই পঞ্চাক্ষর 
মন্ত্রের খষি বঙ্চিমচন্ত্র, সেই শ্তামাঙ্গিনী জননীকে যে মৃদ্তিতে দেখিয়াছিলেন, 

সেই সৃতি আর্মাদের উপস্থিত যুগধর্দের অনুকুল মৃত্ঠি। বন্ধিমচন্ের পূর্বে 
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আর কোন বাঙ্গলী মায়ের এই মুত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই 
এবং সেই যুদ্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তছুপযোগী সাধনার 
সময় পাঁন নাই। বস্কিমচন্দ্রের কিছু দিন পূর্ব হইতেই বাঙলার সাহিত্য- 
সেবীরা এই মৃত্তি দর্শনের জন্ত বাঙ্গালীকে প্রস্তত করিতেছিলেন। প্রবাস- 
যাত্রী মধুস্থদন দত্ত “সাধিতে মনের সাঁধ ঘটে যদি পরমাঁদ" এই চিন্তায় 

বখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য এই শ্যামা জন্মদার/ 
প্রতি অশ্রসিক্ত লৌচনে চাহিয়াছিলেন হেমচন্ত্র যখন এই জননীকে 
আহ্বান করিয়া, তাহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হ্ৃংপিও 

যেমন স্পন্দিত হইত, তেমন আর তীহায় অন্ত কোন আহ্বানে ঘটিত না। 

বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে এ পত্রিকায় দশ মহাবিষ্যা নামে একটি ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধ বাহির হইরাছিল। এ প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা! আপনারা 
অবগত আছেন। তীহার সহচর ও সহ্বভীঁর। একে একে অন্তহিত 

হইয়াছেন ও হইতেছেন ; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই 
সাহিত্য-সন্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিলে আমর! কৃতার্থ হইতাম। 
আমর! সাহিত্য-সশ্মিলনে সমবেত হইয়া তাহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা 

করিত্তেছি। এ প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মৃত্তি সকলের 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখাইয়াছিলেন যে, জননী আপন হাতে আপন মাঁথ 

কাটিয়া ছিন্মস্ত সাজিয়াছেন; তীহার ছিন্ন ক হইতে সমুদগত শোণিত- 

ধার ডাকিনী-যোগিনীতে পান করিতেছে । কোন্ তারিখে কোন্ 

স্থানে জননী আপন হাতে আপন মাথা ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা গ্রবন্ধ- 
লেখক খুলিয়া বলেন নাই । মায়ের এখনকার মৃদ্তি ধূমাবতী-_বর্ষীয়সীর 
দেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, পরিধানে ছেড়া কাপড়, মাথায় কক্ষ 

কেশ, গায়ে ধুলি উড়িতেছে। ভাঙ্গা রথের মাথার উপর কাক 

ডাকিতেছে। 
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সেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুগধর্মের ব্যাখ্য। 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মৃত্ত্যন্তর দেখিয়াছিলেন; সে 
মুষ্তি মায়ের ষোড়শী মৃত্তি__মা যাহা ছিলেন, অথবা কমল! মৃত্ঠি_ মা যাহ 

হইবেন। এই সুত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তি-বিহবল-ম্বরে 
ডাকিয়াছিলেন,_- 

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 
তুমি হৃদি তুমি মর্ম 

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 

হৃদয়ে তুমি ম! ভক্তি, 
তোমারি প্রতিম। গড়ি 

মন্দিরে মন্দিরে । 

অত:পর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধন্মের লক্ষণ কি? 

বঙ্গের সাহিত্যগ্তরু আমাদিগকে বে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, 

বঙ্গের সাহিত্যসেবীমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে! 
প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্য-সেবীর 

মধ্যে কেহ কবি, কেহ ওুপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ 
বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তি-পথের উপদেষ্টা, 

কেহ কর্ধমার্গের পথপ্রদর্শক । কিন্তু আজিকাঁর দিনে বঙ্গের 

সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি 

যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্তামাঙ্গিনী জনশীর 

চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। ধিনি যে ফুল আহরণ 
করিবেন, সে সকল যুলই সেই রাঙ| চরণের রক্তদ্ভবার সহিত মিশাইতে 

হইবে। পর, পুষ্প, "ঘল, তোয়, যাহা জাহরণ করিবেন, তাহা ভক্তি- 



১২. আচার্য “রামেক্স্ুন্দর 

পূর্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। “যজ্জুহোপি, যাদক্নাসি, যং 
করোধি, দাদি যৎ--ভগবতীর আদেশ-লে সমন্তই' দেই এক 
চরণে অর্পণ করিতে হইবে । 

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্ত- সম্বন্ধে নানা .জনের নানা মত 
থাকিতে পারে । এই সন্ভাস্থলে ধাহার। উপস্থিত আছেন, তাহার! 

অনেকেই অনৈক উদ্দেশ্ট লইয়া এখানে আপিয়াছেন। কেহ ব! এই 

সাহিত্য-সশ্মিলনকে বঙ্গের দু'স্থ সাষ্িত্যসেবকের অক্পসংস্থানের ব্যবস্থা 
করিতে বলিবেন; কেহ.বা ইহাকে সাহিত্যিবগণের স্বার্থরক্ষিণী 
সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন। কেহ বা বাঙ্গল। সাহিত্যের আবজ্জনা- 

অপসারণের জন্য মন্মার্জনী হাতে বইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা 
বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অঁপভাষা-নির্বাসনের জন্য কমিশন 
বলাইতে অনুরোধ করিবেন । এই সমুদয় উদ্দেশ্তের সহিতই আমার 
সহান্ভৃতি আছে। এ সকলই কাজের কথ! ও পাকা কথা, তাহা আমি 
সন্দেহ করি না। কিন্তু যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে 

সর্বদা! সম্মুখে না রাখিলে, চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য 

বজায় রাখিয়াও আমর! সকলে মিলিয়! একটা! উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ 

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি। 
বর্তমান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে 

দল বীধিয়! সমবেত শক্তিগ্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে 
বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত. করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি । 
যে মায়ের পুজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়! উঠিয়াছে, আমর! 
সাহিত্য-সেবী, আমরাও আমাদের সামর্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা 
করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি আমার অপেক্ষা ্ পষ্টতর ভাষায় পুন: পুনঃ আপনাদিগকে সেই কর্ধের 
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জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। “একবার তোরা মা বলিয়৷ ডাক" এই 
উদ্দীপনাময় কাতর আহ্বান তাহার কঠহইতে ইতঃপূর্বেমুমুঃ নিংস্ত 

হইয়াছে । “আমরা এসেছি আজ মায়ের ডাকে”? বলয়! তিনি যখন বীণার 
তারে আঘাত করিয়াছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধারা বেগে 

বহিয়াছে। “আগে চল্ আগে চল্ ভাই” বলিয়া তিনি আমাদিগকে 

পৃর্রোগঘনে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেই গঙ্গুচরণ লক্ষ 
প্রদানের উদেঘাগ করিয়াছে? মর! গাঙে বান দেখিয়া খন তিনি জয় ম। 

বলে তরী ভাসাইতে বলিয়াছেন, তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে 
ঝাপিয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাহার নেতৃত্বে এই 

সাহিত্য-সন্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা 

হইলে সাহিত্য-সশ্মিলনের এই ছুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে 
না। 

কিন্ত আমরা সাহিত্যপেবী, আমরা কিরূপে সেই মায়ের অচ্চ। 

করিব ?আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করি তাঁহার স্তন্পানে বর্ধিত 

হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়! চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি 

না। যেদিন আমর! মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধন। 

ূর্ণহইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধন! আরম্ত হয় নাই; আমর 

সাহিত্য-সন্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান 

করিয়! যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব। 

আহ্লীদের বিষয়, আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্ভাবনা না২। 

এই সাইত্য-সশ্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক কতৃক যে 

সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, জননীর পরিচয-লাভই সে সকলের মূখ্য 

উদ্দেশ্ত। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সন্ুখে স্থাপিত হইলেই আপনারা 

তাহা বুঝিতে পারিবেন । 
২ 
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একটি কথ। আপনাদ্িগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাহি যে, আজি- 

কার সভায় যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাবের অনুযায়ী 
কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে । আপনারা বোধ হয় 

জীনেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যসভা আজ 

চতুর্দশ বৎসর ধরিয়৷ বাঙ্গলাৰ্ প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার পুরাতত্ব প্রভৃতির 
উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত আছেন। অল্প অর্থবল এবং অল্পতর লোকরন 

লইয়া সাহিত্য-পরিষৎ যতটুকু নফলত! লাভ করিয়াছেন,তাহাতে সাহিত্য- 
পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। এই কয় বংসরের চেষ্টায় সহত্রীধিক 

অজ্ঞাতপূর্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার 
মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে 
বক্ষ পাইয়াছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীত্তি সাহিত্য-পরিষৎ 

বিস্বতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস, 

কাশীদাসের মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্ সময়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, 
পোনের বৎসর পূর্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণ! ছিল না; 

সাহিত্য-পরিষৎ অনেকাংশে সেই অস্পষ্টত৷ দূর করিয়াছেন । কবিকন্কর্ণের 
হাতের লেখা পুথি আশ্রয় করিয়৷ তাহার চণ্তীগ্রস্থ প্রকাশ করিতে 

পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতত্ব ও বাঙ্গলা ভাষার গঠন- 
প্রণালী সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে । 

সাহিত্য-পরিষদের কৃত কর্মের ফর্দি দিয় তাহার পক্ষে ওকালতির জন্য 

আমি আজ আসি নাই ।তবে সাহিত্য-পরিষদের সম্প্রতি একটি আকাঙ্া 
উপস্থিত হইয়াছে,সেই আকাজ্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ 
হইতে জানাইতে চাহি । সেই আকাক্াটি অন্তর প্রস্তাবরূপে আপনাদের 
সম্মুখে যথাসময়ে উপস্থিত করা. হইবে। গ্রস্তাবটির গুরুত্ববোধে . আমি 
একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। সাহিত্য-পরিষ একটি মন্দির নিশ্মাথ 
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করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে 
প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা 
বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত 
ইতিহাসের সম্যক্রূপে আলোচনার স্থযোগ পাইব। 

সেই মন্দিরের এক পার্থে একটি পুস্তকাল্র থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা 
ভ্ন্ষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত.অপ্রকাশিত যাবতীয় শ্রশ্থ 
সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নীনা স্থান হইতে সংগৃহীত. হাভেলেখ। 
প্রাচীন পুঁথি সেই খানে স্তপাকৃতি হইবে। সহন্র বৎসরের ধারা- 
বাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফলল জন্মিয়াছে, 

তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীস এ 

রোমান হইতে আরম্ত করিয়া, আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পধ্যন্ত যে 
কোন বৈদেশিক আগন্তক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, 

তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়। যাইবে । ইংরা্গ-সরকার বাঙ্গলার 

ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম সম্বন্ধে ঘে সকল তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি 

যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সেই স্থানে সযত্বে রক্ষিত হইবে। 
মন্দিরের অন্থ স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্বৃতিচিহ্ন দেখিতে 

পাইব। চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবতার পৃজক ছিলেন, কবিকন্কণ স্বপ্লাবেশে 
চ্ডীদেবীর যে মৃষ্ঠি দর্শন করিয়৷ আপনার গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, কৃত্তিবাম যে ভিটায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কাশী- 

রাম দান যে কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রলাদ যে আসনে 

বসিয়া সাধনা করিতেন, এই সকলের ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর 

শোভিত করিবে। শ্রীচৈতন্তের হন্তাক্ষরের পার্থে নিত্যানন্দের ছড়ি 
বিষ্যমান থাকিবে । রামমোহন রায়ের পার্থে হেমচন্দ্রের পাষাণ-মৃদ্তি 
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উপবিষ্ট থাকিবে। বিগ্ভাসাগরের পাছুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী 
শোভা পাইবে । 

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। 
বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্শাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়। 

যায়, তাহা সেই স্থানে" সজ্জিত হইবে । পাষাণের উপর বা! ইষ্টকের উপর 
উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি স্থরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত 
রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব গৌরব স্মরণ 
করাইবে। বাঙ্গলার যে যে স্থান বিরাট রাজার নামে বা কর্ণসেনের 

নামের সহিত জড়িত আছে, চাদ স্ধাগরের বা বেহুলা ঠাকুরাণীর স্বৃতির 

সহিত মিশিয় আছে, সেই সকল স্থানের চিত্র আমরা সেখানে বসিয়। 
দেখিতে পাইব। প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির ও অট্রালিকাদি দর্শনীয় 

যেখানে যে কিছু আছে, তাহার চিত্রও আমর! সেইখানে দেখিব। 
প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙ্গা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোল। 
পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব। 

আর এক স্থানে বাঙলার কন্মবীরদের স্বৃতিচিহ্ছের সংগ্রহ থাকিবে! 

প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কষ্জদাস পাল 
পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না৷ কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা! পুলকিত হইব । 

কম্খাদের পার্থে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে । ম্মার্ভ ভট্টাচার্য ও তার্কিক 
শিরোমণি হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন ও. তারকনাথ তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত 
পণ্ডিতগণের বংশলতা৷ ও জীবনচরিত সংগৃহীত হইবে। তাহাদের রচিত 
গ্রশ্থাবলী সংগৃহীত হইয়া তাহাদের পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিবে। 

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব। 
বাঙ্গলার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা;ঃজীবজস্ত, শিল্পসন্ভারের নমুনা দেখিয়! 
আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্াস্ত-বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই । 
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এই মন্দিরকেই আমি মাতৃঘন্দির নাম দিতে পারি, ও এই যন্ধির 
মধ্যে সংগৃহীত ভ্রব্যসস্তারকে আমি মাতৃ-প্রতিমা নাম দিতে পারি। 

সাহিত্য-পরিষদের এই আশার কথ ও আকাজঙ্ষার কথা আযি বহু আশ। 
বুকে বাধিয়! সাহিত্য-সন্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। 

আশ! করি, আপনারা! ইহার অন্থমোদন কন্বিবেম | আমাদের প্রত্যেকের 

ক্তি সঙ্গীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু “অল্লানামপিবস্তনাং সংহতিঃ” যখন 
কাধ্যসাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমা- 

প্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে। 

এই মন্দির-গঠনে প্রভৃত লোকবল ও প্রতৃত ধনবল আবশ্তক | 
বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীরা লোকবল জোগাইতে পারেন; কিন্তু ধনবল 

তাহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলার ধনীদিগের 

ছবারস্থ হইতে হইবে । আজকার দিনে যখন বাঙ্গলার ধনী দরিদ্র সকলেই 
মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন মায়ের কাজের জন্য ভিক্ষাভাগড 

হাতে লইয়! ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, এই 
আশ! করি। বঙ্গের ধনিগণ ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপৃজায় নিয়োগ 
করিয়! তাহাদের ধনবত্বা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা । 

ধাহার উদেঘাগে ও আহ্বানে আমরা আজ এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 

কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বল! বাহুল্য,এই কাধ্যের সফলতার 

জন্য মৃখ্যতঃ আমাদিগকে ত্তাহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। 
তাহার নেতৃত্ব বিন! কাঁধ্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
এই প্রস্তাবে আমি তাহার অনুমোদন ও সহান্ৃতৃতি প্রার্থনা করিতেছি । 

তাহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্যলাভে বঙীয়-সাহিত্যসন্সিলন আজ 
অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অত্যন্তরে দারুণ 
ব্যথার চিন্ত প্রচ্ছন্ুতাবে অস্কিত রহিয়াছে । গত বংসর আমরা আতিথ্য- 
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লাভের আনন্দভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম; নিষ্ঠুর বিধাতা 

অকন্থাৎ বজ্ত হানিয়া৷ আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্াযসেবকেরা 

বিনাবাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সম্যক হেতুও 

বর্তমান ছিল। স্থাহমচশ্রেনন বিনয়ম্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ 

পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের 
এই দুর্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকন্মাৎ নিবিয়া 

গেলে বঙ্গলমাজ যে তমোমিলন হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। 
সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথ! পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথপ্চিং 

আচ্ছাদিত রাখিয়৷ আজ অতিথিরূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া- 
ছেন। অগ্ ঘিনি আপনার অরুন্তদ র্মপীড়া মন গ্থলে সঙ্গোপন করিয়। 
বঙ্গের সারম্বত সমাজের . অতিথিসৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, 
ঠাহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের.বোঁধ করি প্রয়োজন নাই 
কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদন। জ্ঞাপন না করিলে আমাদের 

ধন্মহানি হইবে । | 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রন আকাকঙ্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয় 

সাহিত্যসম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্শাণবিষয়ে মহারাজের 

সহকারিতা৷ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করি আমাদের এই 
সময়ের অনুপযোগী ধৃষ্টতা মার্জিত হইবে । হৃদয়ের মর্স্থলে যে আগুন 

জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্বাপণ মানুষের সাধ্য কি না, তাহ! জানি না, 

তবে পুণ্য-কর্মের জাহবীবারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে। 
এই সারম্বত সন্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়! মহারাজ যে পুণ্য- 

কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাহার শৌকবহ্ছির উপর শাস্তিবারি 

নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ণ 
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বলিয়া বিবেচনা! করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয়, এবং 

তিনি যদি অগ্রণী হইয়! বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, 
তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্টিত সহশর পুণ্য কর্মের মধ্যে এই পুণ্যতম 

কম্ম তাহার অন্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই 

বিধাতার নিকট প্রার্থন! করিয়া, আম আপর্নাদিগকে সীহিত্যসম্মিলনের 

কর্ুব্যনির্য়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি । 














